
 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

SHL9500
Lehká, prvotřídní

Skvělý zvukový zážitek
Mimořádně lehký skládací sluchátkový oblouk pro prvotřídní vysoce kvalitní zvuk. Velké 
40mm reproduktory studiové kvality vytváří neuvěřitelně bohatý zvuk díky uzavřeným 
sluchátkům, která potlačují vnější hluk a posunují tak reprodukci zvuku dále.

Hudba pro vaše uši
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Uzavřený design odstíní okolní hluk
• Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Mimořádně lehký sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí
• Vycpávka sluchátkového oblouku pro pohodlné uchycení.
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Větší pohodlí pro delší použití

Vždy připraveno k provozu
• Po složení se snadno vejdou do kapsy
• 3,5 - 6,35mm adaptér pro všechny typy audio přístrojů
• Kabel o délce 1,5 m umožní vložit přehrávač do tašky
 



 40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Uzavřený design
Zvuky okolního prostředí se dokonale odstíní, 
zatímco zvuk ze sluchátek zůstává v uzavřené 
komoře v dokonalé kvalitě. Sluchátka jsou výborná 
pro přesný poslech živé hudby nebo při nahrávání.

Výborná kvalita zvuku
Akusticky dokonalé provedení a vysoce kvalitní 
ovladače zajišťují nepřekonatelný zvuk.

Neodymový magnet
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

Pozlacený konektor (24k)
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Ultra lehké provedení
Tenký, lehký sluchátkový oblouk z nerezové oceli je 
tak lehký, že si sotva všimnete, že jej máte na hlavě.

Vycpávka sluchátkového oblouku
Měkký materiál použitý na vycpávku sluchátkového 
oblouku zajišťuje pohodlí i při delším používání.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. 
Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar 
náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

Pohodlné nošení
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší 
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Skládací provedení Real Flat
Sluchátka lze složit naplocho, takže se vám vejdou do 
kapsy.

Adaptér pro audio konektory
S tímto adaptérem můžete použít sluchátka na 
zařízení s konektory o průměru 3,5 nebo 6,35 mm a 
získáte tak větší možnost volby.

Kabel 1,5 m
Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti 
pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení 
nosit.
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 28 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 500 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Konektor adaptéru: 3,5 a 6,3 mm

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 24,3 x 5,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,397 kg
• Čistá hmotnost: 0 176 kg
• Hmotnost obalu: 0 221 kg
• EAN: 87 10895 92153 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 9 62 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 79 x 45,5 x 30,5 cm
• Čistá hmotnost: 4,224 kg
• Hmotnost obalu: 5,396 kg
• EAN: 87 10895 92155 8
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,2 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 27 x 21 x 21 cm
• Čistá hmotnost: 0,528 kg
• Hmotnost obalu: 0,672 kg
• EAN: 87 10895 92154 1
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
Sluchátka se sluchátkovým obloukem
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