
 

 

Philips
Hovedtelefoner med krog

SHL9500
Fyldig bas

Superb lydoplevelse
Ultralette, sammenfoldelige hovedtelefoner med krog og perfekt lyd. De store 40 mm 
højttalere i studiekvalitet giver fantastisk detaljeret lyd, mens de lukkede ørekapsler 
blokerer for udefrakommende støj og forstærker lydgengivelsen yderligere.

Musik til dine ører
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.
• Lukket design udelukker lyd udefra
• Nyd den bedste ydelse i klassen og få optimal lydkvalitet.
• Neodym-magneter forbedrer baseffekt og -følsomhed
• 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.

Udviklet til at passe til dig og din livsstil
• Ultralet hovedbøjle giver øget komfort
• Blød polstret hovedbøjlebeklædning med komfortabel pasform.
• Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.
• Komforten er forbedret til lang tids brug.

Altid klar
• Da de er flade, når de foldes sammen, passer de nemt i rejsetaske
• 3,5 - 6,35 mm adapter, der kan tilsluttes alle typer lydenheder.
• Et 1,5 m langt kabel gør det muligt at have afspilleren i rygsækken



 40 mm højttalerdriver
40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar 
komposit-materiale, så du får et meget følsomt og 
kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar 
forvrængning.

Lukket design
Lyde udefra bliver effektivt lukket ude, mens lyden i 
hovedtelefonerne holdes i et forseglet kammer, der 
sikrer perfekt lydgengivelse. Det gør 
hovedtelefonerne perfekte til lytning af livemusik 
eller studieoptagelser.

Enestående lydkvalitet
Akustisk afstemt konstruktion og højkvalitets 
kapsler sikrer klassens bedste lydgengivelse.

Neodym-magneter
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et 
stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed 
i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere 
allround lydkvalitet.

24-karat forgyldt stik
Du kan være sikker på, at den kostbare 
guldbelægning på stikket vil give dig en mere pålidelig 
tilslutning, så du får en bedre lydkvalitet.

Ultralet konstruktion
Den slanke letvægtshovedbøjle af rustfrit stål er så 
let, at du knap mærker, at du har den på.

Hovedbøjlebeklædning
De bløde materialer, som er anvendt til puderne på 
hovedbøjlen, sikrer vedvarende komfortabel brug.

Bekvemme ørepuder
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse 
materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder 
perfekt og derfor er så behagelige som muligt at 
bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også 
bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, 
at de slutter perfekt til området omkring øret.

Komfortabel at bære
Disse øretelefoner er designet med udgangspunkt i 
ørets facon, så du får ekstra komfort og større 
nydelse i længere lytteperioder.

Real Flat-sammenfoldning
Hovedtelefonerne er designet til at kunne foldes helt 
sammen, så de nemt kan være i din rejsetaske.

Lydstikadapter medfølger
Med denne adapter kan du bruge dine 
hovedtelefoner på udstyr med både 3,5 eller 6,35 
mm bøsninger, så du kan vælge mellem flere 
lydenheder.

1,5 m kabel
Den ideelle kabellængde giver dig større 
bevægelsesfrihed og mulighed for at vælge, hvor du 
vil bære dit lydenhed.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: åben
• Magnet: Neodym
• Stemmerør: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 10 - 28.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
• Kabellængde: 1,5 m
• Stik: 3,5 mm
• Stik-finish: forgyldt
• Kabeltype: OFC

Tilbehør
• Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 19,5 x 5,5 cm

• Bruttovægt: 0,13 kg
• Nettovægt: 0,088 kg
• Taravægt: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 49835 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Bruttovægt: 3,62 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,6 x 37 x 13,6 cm
• Nettovægt: 1,056 kg
• Taravægt: 2,564 kg
• EAN: 87 12581 49836 8
• Antal forbrugeremballager: 12

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 1,56 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

34,5 x 18,8 x 11 cm
• Nettovægt: 0,528 kg
• Taravægt: 1,032 kg
• EAN: 87 12581 49837 5
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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