Philips
Căști cu bandă de susţinere

SHL9300

Potrivire perfectă, bas puternic
Experienţă audio superbă
Căşti foarte uşoare, cu bandă pliabilă pentru un sunet superior. Difuzoarele mari de 40
mm, la nivel de studio, creează un sunet detaliat, cu FloatingCushions care permit reglarea
multidirecţională a căştilor cu pernuţe pentru a asigura potrivire absolută.
Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea
Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Banda de susţinere ultraușoară sporește confortul
• Designul FloatingCushion permite reglarea automată a căștilor
• Pernuţe de urechi super-moi pentru ore întregi de confort
Mereu pregătit
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
• Designul pliant compact vă permite să vă luaţi muzica oriunde
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Căști cu bandă de susţinere

Specificaţii
Sunet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem acustic: Desch.
Tip magnet: Neodim
Bobină: CCAW
diafragmă: dom mylar
Răspuns în frecvenţă: 10 - 28 000 Hz
Impedanţă: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 50 mW
Sensibilitate: 105 dB
Diametru difuzor: 40 mm
Tip: Dinamic

Conectivitate
•
•
•
•
•

Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
Lungime cablu: 1,5 m
Conector: 3,5 mm stereo
Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
Tip cablu: OFC

Repere
Dimensiunile ambalajului

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Greutate brută: 0,248 kg
• Greutate netă: 0,096 kg
• Greutate proprie: 0,152 kg
• EAN: 69 23410 70903 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 0,93 kg
Cutie exterioară (L x L x Î): 21,5 x 15,8 x 22,9 cm
Greutate netă: 0,288 kg
Greutate proprie: 0,642 kg
EAN: 87 12581 59559 3
Număr de ambalaje: 3

•

Difuzor de 40 mm

Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează
un volum puternic fără distorsiuni.

Magnet din neodim

Neodimul este cel mai bun material pentru
producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând
obţinerea unei sensibilităţi ridicate a bobinei acustice.

Design ultra ușor

Banda de susţinere din oţel este atât de suplă și
ușoară încât aproape că nu o veţi simţi.

FloatingCushion

Designul FloatingCushion recent inovat permite
reglarea automată a pernuţelor în toate direcţiile,
fără a fi necesară tradiţionala construcţie cu balama
C. Aceasta are drept rezultat un design perfect, care
asigură stabilitate optimă prin aplicarea unei presiuni
distribuite în mod uniform pe capul și pe urechile
utilizatorului. Creând prin urmare un detaliu propriu
puternic din punctul de vedere al confortului și
potrivirii.

Pernuţe de urechi super-moi

Pernuţele pentru urechi sunt foarte moi și înglobează
difuzoarele în jurul urechilor pentru a crea un sunet
minunat. Deoarece exercită o presiune foarte
scăzută asupra urechilor, puteţi utiliza aceste căști în
condiţii de confort pe perioade îndelungate.

Cablu de1,2 m

Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum
doriţi.

Design compact în mod ingenios

Designul ușor de pliat este suficient de compact
pentru a vă lua muzica oriunde

Conector placat cu aur de 24k

Asiguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate
cu ajutorul conectorului placat cu aur.
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