
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

SHL9550
Niewielkie + składane

Wyśmienity dźwięk
Ultralekkie, składane słuchawki z pałąkiem na głowę zapewniają doskonały dźwięk. Duże, 
40-milimetrowe głośniki klasy studyjnej tworzą wyjątkowy, szczegółowy dźwięk. Stylowy 
pokrowiec sprawia, że słuchawki możesz wszędzie ze sobą zabrać.

Muzyka dla Twoich uszu
• Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń
• Konstrukcja typu zamkniętego blokuje hałas otoczenia
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Bardzo lekki pałąk na głowę zapewnia lepszą wygodę
• Wyściółka pałąka na głowę zapewnia miękkie i wygodne dopasowanie.
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Składany pałąk ułatwia noszenie słuchawek
• Poręczny pokrowiec zapinany na zamek do przechowywania słuchawek i przewodu.



 Przetwornik 40 mm
Przetwornik 40 mm jest wykonany z 
kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo 
czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są 
słyszalne.

Konstrukcja typu zamkniętego
Dźwięki z otoczenia są doskonale tłumione, a 
muzyka ze słuchawek pozostaje w szczelnej czaszy, 
aby zapewnić idealną jakość. Dzięki temu słuchawki 
wspaniale nadają się do odsłuchu podczas koncertów 
lub sesji nagraniowych.

Doskonała jakość dźwięku
Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i 
wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w 
swojej klasie jakość dźwięku.

Niezwykle lekka konstrukcja
Wąski i lekki pałąk ze stali nierdzewnej jest tak lekki, 
że ledwo poczujesz jego obecność.

Wyściółka pałąka na głowę
Miękkie materiały użyte w poduszce pałąka na głowę 
zapewniają wygodne i długie użytkowanie.

Wygodne elementy nauszne
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane 
w elementach nausznych zapewniają idealne 
dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają 
także stratom sygnału i polepszają jakość niskich 
tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich 
dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.
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Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW

Akcesoria
• Dołączony: modny zapinany pokrowiec

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Waga netto: 0,088 kg
• Waga brutto: 0,36 kg
• Ciężar opakowania: 0,272 kg
• EAN: 87 12581 49880 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,7 x 20,4 x 21,5 cm
• Waga netto: 0,264 kg
• Waga brutto: 1,33 kg
• Ciężar opakowania: 1,066 kg
• EAN: 87 12581 49881 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
•
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