
 

 

Philips
Hodetelefoner med 
hodebøyle

SHL9500
Fyldig bass

Suveren lydopplevelse
Ultralette, sammenleggbare hodetelefoner for førsteklasses lydkvalitet. De store 
høyttalerne på 40 mm med studiokvalitet gir fantastisk detaljert lyd, med lukkede 
øredeksler som stenger ute støy fra omgivelsene, og gir enda bedre lydkvalitet.

Musikk i dine ører
• 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd
• Lukket typedesign lukker ute støy fra omgivelsene
• Nyt den beste ytelsen i klassen og optimal lydkvalitet
• Neodymmagnet for bedre bassytelse og følsomhet
• 24 k forgylt plugg for ultrapålitelig tilkobling

Utformet for deg og din livsstil
• Ultralett hodebånd forbedrer komforten
• Foret hodebånd for komfortabel tilpasning
• Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
• Bedre komfort for langvarig bruk

Alltid klar
• Kan legges flatt sammen slik at de lett får plass i reisevesken
• 3,5-6,35 mm adapter som kan kobles til alle typer lydenheter
• En 1,5 m lang kabel gjør at du kan legge spilleren i vesken



 40 mm høyttalerdriver
Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av 
komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, 
men likevel kraftig element som gjengir lyd uten 
hørbar forvrengning.

Lukket typedesign
Lyder rundt deg stenges helt ute, mens lyd fra 
hodetelefonene blir værende i et forseglet kammer, 
slik at lydkvaliteten blir perfekt. Dette gjør at 
hodetelefonene passer utmerket til overvåking av 
livemusikk eller innspillinger.

Enestående lydkvalitet
Akustisk design og høykvalitetsdrivere sørger for 
den beste lydytelsen i klassen.

Neodymmagnet
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt 
magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, 
bedre bassgjengivelse og generelt bedre lydkvalitet.

24 k forgylt plugg
Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer 
pålitelig tilkobling og dermed bedre lydkvalitet.

Ultralett design
Det tynne og lette hodebåndet i rustfritt stål er så 
lett at du ikke kommer til å merke at du bruker det.

Foret hodebånd
De myke materialene som brukes i hodebåndputen, 
sikrer komfort ved langvarig bruk.

Komfortable øreputer
Den spesielle formen og de luksuriøse materialene 
som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning 
for maksimal komfort. De forhindrer også 
lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er 
formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Komfortabel i bruk
Disse hodetelefonene er utformet etter ørets form 
for ekstra komfort og langvarig lydnytelse.

Real Flat sammenleggbar
Hodetelefonene er utformet slik at de kan legges 
flatt sammen og lett får plass i reisevesken.

Jack-adapter for lyd inkludert
Med denne adapteren kan du bruke hodetelefonen 
på utstyr med 3,5 eller 6,35 mm jack-kontakter. 
Dermed kan du bruke flere lydenheter.

1,5 meter lang kabel
Den ideelle kabellengden som gir deg 
bevegelsesfrihet og frihet til å bære lydenheten hvor 
du vil.
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Lyd
• Akustisk system: åpen
• Magnettype: Neodym
• Talespole: CCAW
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 10–28 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 500 mW
• Følsomhet: 105 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: to-parallell, symmetrisk
• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: OFC

Tilbehør
• Adapterkontakt: 3,5–6,3 mm

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 24,3 x 5,6 cm

• Bruttovekt: 0,397 kg
• Nettovekt: 0,176 kg
• Taravekt: 0,221 kg
• EAN: 87 10895 92153 4
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Ytre eske
• Bruttovekt: 9,62 kg
• Yttereske (L x B x H): 79 x 45,5 x 30,5 cm
• Nettovekt: 4,224 kg
• Taravekt: 5,396 kg
• EAN: 87 10895 92155 8
• Antall emballasjer: 24

Innereske
• Bruttovekt: 1,2 kg
• Innereske (L x B x H): 27 x 21 x 21 cm
• Nettovekt: 0,528 kg
• Taravekt: 0,672 kg
• EAN: 87 10895 92154 1
• Antall emballasjer: 3
•
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