Philips
Slúchadlá s hlavovým
oblúkom

SHL9300

Dokonalé prispôsobenie, bohaté basy
Vynikajúci zvukový zážitok
Ultraľahké slúchadlá so sklopným hlavovým oblúkom pre vynikajúci zvuk. Veľké 40 mm reproduktory
štúdiovej kvality vytvárajú neuveriteľne detailný zvuk. S vankúšikmi FloatingCushions, ktoré umožňujú
viacsmerové dokonalé prispôsobenie na dosiahnutie optimálnej polohy mušlí na ušiach.
Hudba pre vaše uši
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť
Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Extrémne ľahký hlavový most zlepšuje komfort
• Dizajn FloatingCushion umožňuje automatické prispôsobenie mušlí na uši
• Veľmi mäkké ušné vankúšiky pre hodiny plné pohodlia
Vždy pripravené
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Konektor pozlatený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Kompaktný skladací dizajn umožňuje vziať si hudbu kamkoľvek
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Slúchadlá s hlavovým oblúkom

Technické údaje
Rozmery produktu

• Rozmery produktu (Š x V x H): 14,5 x 17 x 5,5 cm
• Hmotnosť: 0,0945 kg

Zvuk
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•
•
•
•
•
•
•
•

Akustický systém: Voľný
Typ magnetu: Neodýmiový
Hlasová cievka: CCAW
Membrána: Mylarová kupola
Frekvenčná odozva: 18 – 22 000 Hz
Impedancia: 32 Ohmov
Maximálny príkon: 50 mW
Citlivosť: 102 dB
Priemer reproduktora: 40 mm
Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť

• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Hlavné prvky
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
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Typ policového umiestnenia: Figurína
Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 17,5 x 5,5 cm
Hmotnosť brutto: 0,1985 kg
Čistá hmotnosť: 0,0945 kg
Hmotnosť obalu: 0,1040 kg
EAN: 69 23410 70903 2
Počet kusov výrobkov v balení: 1
Typ balenia: Figurína

Vonkajšia lepenka
•
•
•
•
•
•

Hmotnosť brutto: 0,7525 kg
Vonkajší kartón (D x Š x V): 21 x 15,3 x 19,3 cm
Čistá hmotnosť: 0,2835 kg
Hmotnosť obalu: 0,4690 kg
EAN: 87 12581 59559 3
Počet užívateľských balení: 3

•

40 mm reproduktor

40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi
mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti
a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Zliatinový magnet

Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo
vyššia kvalita zvuku.

Extrémne ľahký dizajn

Tenký a ľahký hlavový most z nehrdzavejúcej ocele
je taký ľahký, že si ani nevšimnete, že ho máte.

Dizajn FloatingCushion

Inovovaný dizajn FloatingCushion umožňuje
dokonalé viacsmerové prispôsobenie vankúšikov na
uši bez potreby použitia tradičných závesov
v tvare C. Výsledkom je jednoliaty dizajn, ktorý zaistí
optimálnu stabilitu – pôsobí na uši a hlavu poslucháča
rovnomerne rozloženou prítlačnou silou. Tým
vytvára pôsobivé akustické podanie a prináša
pohodlie vďaka príjemnému noseniu.

Veľmi mäkké ušné vankúšiky

Ušné podušky sú veľmi mäkké a uzatvárajú slúchadlá
okolo uší, čím vytvárajú skvelý zvuk. Keďže pôsobia
na uši minimálnym tlakom, môžete tieto slúchadlá
používať aj dlhšiu dobu.

1,2-metrový kábel

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio
zariadenie na želané miesto.

Premyslene kompaktný dizajn

Jednoduchý skladací dizajn je dostatočne kompaktný,
aby umožnil vziať si hudbu kamkoľvek

Konektor pozlatený 24k zlatom

Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí
spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Dátum vydania
2012-03-15

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Verzia: 3.3.9

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

12 NC: 8670 000 74708
EAN: 69 23410 70903 2

www.philips.com

