
 

 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

Flexibilní sluchátkový oblouk

SHL9560
Čistý zvuk

Samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk
Oddejte se průzračnému zvuku s čistými vysokými tóny, hlubokými basy a izolaci proti hluku. 

Sluchátkový oblouk je vyroben z odolného polymeru, který je používán v průmyslu, a je vysoce ohebný 

a nezlomitelný. Polstrovaný a samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk pohodlně obepne vaši hlavu.

Hudba pro vaše uši
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Uzavřený design odstíní okolní hluk
• Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku

Vyrobeno pro vás
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů

Vždy připraveno k provozu
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Praktické pouzdro ochrání sluchátka, která nepoužíváte

Zaměření na uživatele
• Flexibilní a odolný sluchátkový oblouk
• Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne



 40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Uzavřený design
Zvuky okolního prostředí se dokonale odstíní, 
zatímco zvuk ze sluchátek zůstává v uzavřené 
komoře v dokonalé kvalitě. Sluchátka jsou výborná 
pro přesný poslech živé hudby nebo při nahrávání.

Výborná kvalita zvuku
Akusticky dokonalé provedení a vysoce kvalitní 
ovladače zajišťují nepřekonatelný zvuk.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Praktické pouzdro
Díky šikovnému pouzdru si uložíte sluchátka i kabel, 
který se tak nezamotá.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a 
maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i 
výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá 
lidskému uchu.

Flexibilní a odolný sluchátkový oblouk
Sluchátka pro venkovní použití potřebují být odolná, 
aby vydržela krev, pot a slzy života na cestách. Tvrdé 
materiály jsou však málokdy pohodlné na nošení. 
Tento sluchátkový oblouk je vyroben 
z průmyslového polymeru, který je odolný, ale 
přesto dostatečně ohebný, aby zajistil mimořádné 
pohodlí při nošení. Dokonce jej můžete zkroutit, 
aniž by došlo k jeho zlomení nebo deformaci.

Flexibilní sluchátkový oblouk
Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka 
Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví 
automaticky.
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