
 

 

Philips
Hörlurar med huvudband

SHL9550
Kompakt + vikbart

Suverän ljudupplevelse
Ultralätt vikbart huvudband för ljud med hög kvalitet. De stora 40 mm högtalarna av 
studioklass ger ett enastående detaljerat ljud. Bär med dig musiken med det eleganta 
medföljande fodralet.

Musik för dina öron
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion
• Sluten modell blockerar omgivande ljud
• Njut av högsta möjliga prestanda och ljudkvalitet

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Ultralätt huvudband ger bättre komfort
• Huvudband med stoppning för mjuk och bekväm användning.
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen
• Högre komfort när du lyssnar länge

Alltid redo
• Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus
• Det vikbara huvudbandet gör hörlurarna enkla att bära med sig
• Praktiskt fodral med blixtlås för förvaring av hörlurar och kablar.



 40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.

Sluten modell
Ljuden runt dig blockeras medan ljudet från 
hörlurarna hålls i en sluten kammare för perfekt 
kvalitet. Det gör hörlurarna perfekta för medhörning 
vid liveframträdanden och inspelningar.

Utmärkt ljudkvalitet
Akustiskt effektiv design och avancerade drivenheter 
är detsamma som optimala ljudprestanda.

Ultralätt design
Det tunna och lätta huvudbandet i rostfritt stål känns 
knappt på huvudet när du använder det.

Huvudband med stoppning
De mjuka material som används i huvudbandet 
garanterar bekväm användning under lång tid.

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning och lyxiga material hos 
dessa Philips-hörlurar ger perfekt passform och 
maximal komfort. De förhindrar ljudläckage och ger 
högre basprestanda. Öronkuddarna är utformade på 
ett sådant sätt att de sluter tätt i öronen.

Bekväm att bära
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge 
högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.
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