
 

 

Philips
Sankakuulokkeet

SHL9500
Täyteläinen bassotoisto

Loistava äänenlaatu
Erittäin kevyet, taitettavat kuulokesangalliset kuulokkeet takaavat loistavan äänenlaadun. 
Suuret 40 mm:n studiotasoiset kaiuttimet luovat upean, yksityiskohtaisen äänen, ja 
korvakuvut häivyttävät ympäristön äänet ja lisäävät näin äänenlaatua entisestään.

Musiikkia korvillesi
• Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella
• Suljettu kuulokemalli häivyttää ympäristön äänet
• Luokkansa paras suorituskyky ja erinomainen äänenlaatu
• Neodyymimagneetti parantaa bassoäänen laatua ja herkkyyttä
• Erittäin luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Huippukevyt kuulokesanka parantaa käyttömukavuutta
• Pehmustetun kuulokesangan ansiosta mukava käyttää.
• Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
• Mukavat käyttää pitkäänkin kestävässä kuuntelussa

Aina valmiina
• Mahtuvat litteiksi taitettuina helposti kantolaukkuun
• 3,5 / 6,35 mm:n sovitin käy kaikenlaisiin äänentoistolaitteisiin
• 1,5 metrin johdolla soittimen saa vaikka laukkuun



 40 millimetrin kaiutinohjain
40 millimetrin kaiutinohjain on valmistettu mylar-
yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta 
tehokas kaiutinohjain, jonka säröä ei korvalla 
huomaa.

Suljettu kuulokemalli
Kuuloke häivyttää täydellisesti ympäristön äänet, ja 
kuulokkeesta tuleva ääni säilyy tiiviissä tilassa 
huippulaadukkaana. Siksi kuulokkeet sopivat 
loistavasti live-esityksen tai levytyksen tarkkailuun.

Erinomainen äänenlaatu
Akustisesti optimoitu muotoilu ja laadukkaat 
elementit tuottavat luokkansa parhaan äänen.

Neodyymimagneetti
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin 
puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu 
paranevat.

24k kullattu liitin
Kullattua liitintä käytettäessä kytkentä ja samalla 
myös äänenlaatu ovat varmasti parhaat mahdolliset.

Ultrakevyt muotoilu
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapea 
kuulokesanka on niin kevyt, että sitä hädin tuskin 
huomaa.

Pehmustettu kuulokesanka
Pehmeä kuulokesankatyyny lisää käyttömukavuutta 
pitkäaikaisessa käytössä.

Miellyttävät korvatyynyt
Muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut 
korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne 
vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen 
toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne 
sopivat täydellisesti korvan ympärille.

Mukavat käyttää
Nämä kuulokkeet on suunniteltu korvan muodon 
mukaisesti, joten niitä on erittäin miellyttävä käyttää 
pitkäänkin kestävässä kuuntelussa.

Taittuu todella litteäksi
Kuulokkeet voi taittaa litteiksi, jotta ne mahtuvat 
helposti kantolaukkuun.

Sisältää ääniliittimen sovittimen
Tämä sovitin mahdollistaa kuulokkeiden käyttämisen 
laitteissa, joiden liitinkoko on 3,5 tai 6,35 millimetriä. 
Kuulokkeet ovat näin yhteensopivat lähes kaikkien 
äänentoistolaitteiden kanssa.

1,5 metrin johto
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti, ja käyttäjällä on hyvin liikkumavaraa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 10 - 28 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 500 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,5 m
• Liitin: 3,5 mm
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 3,5–6,3 mm

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 24,3 x 5,6 cm

• Kokonaispaino: 0,397 kg
• Nettopaino: 0 176 kg
• Taara: 0,221 kg
• EAN: 87 10895 92153 4
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Blister-pakkaus

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 9,62 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 79 x 45,5 x 30,5 cm
• Nettopaino: 4,224 kg
• Taara: 5,396 kg
• EAN: 87 10895 92155 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 1,2 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 27 x 21 x 21 cm
• Nettopaino: 0,528 kg
• Taara: 0,672 kg
• EAN: 87 10895 92154 1
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
•
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