
 

 

Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

SHL9500
Bohaté basy

Vynikajúci zvukový zážitok
Extrémne ľahké slúchadlá so sklopným hlavovým oblúkom pre prémiový vysokokvalitný zvuk. 
Veľké 40 mm reproduktory štúdiovej kvality vytvárajú pozoruhodne detailný zvuk so zatvorenými 
mušľami na uši, ktoré blokujú externý hluk a ešte viac zdokonaľujú zvukový výkon.

Hudba pre vaše uši
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
• Dizajn zatvoreného typu utlmí hluk z okolia
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť
• Konektor pozlatený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• Extrémne ľahký hlavový most zlepšuje komfort
• Výstelka hlavového oblúka pre jemne vystlaté a pohodlné nosenie.
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní

Vždy pripravené
• Dajú sa zložiť na plocho a zmestia sa do cestovnej tašky
• 3,5 - 6,35 mm adaptér pripája všetky typy audio zariadení
• Kábel s dĺžkou 1,5 metra, ktorý vám umožní uložiť si prehrávač do tašky



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

Dizajn zatvoreného typu
Zvuky okolo vás sa perfektne utlmia zatiaľ, čo zvuk 
zo slúchadiel sa udržuje v uzatvorenej komore, čím 
sa dosiahne vynikajúca kvalita. Vďaka tomu sú 
slúchadlá vynikajúce na kontrolu živej hudby alebo 
kontrolu nahrávania.

Dokonalá kvalita zvuku
Akusticky ladený dizajn a vysoká kvalita zabezpečujú 
prvotriedny výkon zvuku.

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.

Konektor pozlatený 24k zlatom
Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí 
spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

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

Výstelka hlavového oblúka
Jemné materiály použité vo výstelke hlavového 
oblúka zaisťujú pohodlné a dlhodobé používanie.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité na 
vankúšiky do uší zabezpečujú dokonalé 
prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú 
úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky do 
uší sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili 
okolo ucha.

Pohodlné nosenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.

Úplne ploché zloženie
Konštrukcia slúchadiel umožňuje zložiť ich do 
plochého tvaru, aby sa ľahko zmestili do cestovnej 
tašky.

Pribalený adaptér zvuk. konek.
Tento adaptér umožňuje použitie slúchadiel na 
zariadeniach s 3,5 alebo 6,35 mm konektormi - to 
vám dáva širšiu možnosť výberu audio zariadení.

1,5-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu 
pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše 
audio zariadenie.
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 500 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5 – 6,3 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 24,3 x 5,6 cm

• Hmotnosť brutto: 0,397 kg
• Čistá hmotnosť: 0,176 kg
• Hmotnosť obalu: 0 221 kg
• EAN: 87 10895 92153 4
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 9 62 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 79 x 45,5 x 30,5 cm
• Čistá hmotnosť: 4,224 kg
• Hmotnosť obalu: 5,396 kg
• EAN: 87 10895 92155 8
• Počet užívateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,2 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 27 x 21 x 21 cm
• Čistá hmotnosť: 0,528 kg
• Hmotnosť obalu: 0,672 kg
• EAN: 87 10895 92154 1
• Počet užívateľských balení: 3
•

Technické údaje
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