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Fejpántos fejhallgató

SHL9500
Ultrakönnyű Premium

Kimagasló minőségű hangzásélmény
Ultrakönnyű, összehajtható fejpántos fejhallgató a kivételes minőségű hangzásért. A 40 
mm-es, stúdióminőségű hangsugárzók káprázatosan részletgazdag hangzást nyújtanak, a 
zárt fülkagylók kiszűrik a külső zajt, így tovább fokozzák a hangzás minőségét.

Zene füleinek
• A 40 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot biztosít
• Zárt kialakításának köszönhetően kiszűri a külső zajokat.
• Élvezze az osztályelső termék optimális hangminőségét
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt

Az Ön stílusához készült
• Az ultrakönnyű fejpánt tökéletes kényelmet nyújt
• Fejpántpárna a puha, kényelmes illeszkedésért.
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást
• Nő a komfort hosszú viselés esetén is

Mindig készen áll
• Lapos, ha összehajtja és így könnyen elfér a zsebében
• 3,5 – 6,35 mm-es adapterrel minden fajta audioeszközhöz csatlakozhat
• A 1,5 méteres kábelnek köszönhetően a lejátszót táskájába is teheti.
 



 40 mm széles hangfal driver
A 40 mm-es hangfal driver kompozit mylar anyagból 
készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő 
létrehozása érdekében, audió torzítás nélkül.

Zárt kialakítás
A fülkagylók kialakításának köszönhetően a külső 
zajok kiszűrése tökéletes, a fejhallgató hangjai pedig 
nem szivárognak ki a zárt kamrából. A fejhallgató 
segítségével így akár élő zene mellett is zavartalanul 
hallgathatja felvételeit, vagy ellenőrizheti a rögzítés 
folyamatát.

Kiváló hangminőség
Akusztikailag finomított design és kiváló minőségű, 
osztályában legjobb hangteljesítmény.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.

Ultrakönnyű kivitel
A vékony, ultrakönnyű rozsdamentes acél fejpánt 
olyan könnyű, hogy alig fogja észrevenni, hogy viseli.

Fejpántpárna
A fejpántpárna puha anyagának köszönhetően a 
fejhallgató viselete hosszú ideig is kényelmes.

Kényelmes fülpárna
A speciális forma és a fülpárnához felhasznált kiváló 
minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést 
a maximális kényelemért. Megakadályozzák a 
hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt 
is. A fülpárnáknak olyan a formájuk, mint a fül körül 
található területek.

Kényelmesen viselhető
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.

Valóban laposra hajtható
A fejhallgató igen laposra hajtható össze, és így 
könnyen elfér a zsebében.

audiocsatlakozó-adapterrel ellátva
Ezzel az adapterrel a 3,5 vagy 6,35 mm-es jack 
csatlakozóval rendelkező eszközökhöz is 
használhatja fejhallgatóját.

1,5 méter hosszú kábel
Ideális kábelhossz, melynek köszönhetően szabadon 
mozoghat, és eldöntheti, hogy hová viszi audió 
készülékét.
SHL9500/00

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2009-04-17

Verzió: 5.0.9

12 NC: 9082 100 05702
EAN: 87 10895 92153 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális energiabemenet: 500 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérő: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két paralel, szimmetrikus
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 karátos aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Tartozékok
• Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 24,3 x 5,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,397 kg
• Nettó tömeg: 0,176 kg
• Önsúly: 0,221 kg
• EAN: 87 10895 92153 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,62 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

79 x 45,5 x 30,5 cm
• Nettó tömeg: 4,224 kg
• Önsúly: 5,396 kg
• EAN: 87 10895 92155 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 24

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,2 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 27 x 21 x 21 cm
• Nettó tömeg: 0,528 kg
• Önsúly: 0,672 kg
• EAN: 87 10895 92154 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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