
 

 

Philips
Fejpántos fejhallgató

Rugalmas fejpánt

SHL9560
Tiszta hangzás

Önmagát beállító belső fejpánt
Fedezze fel a tiszta magas hangok, a mély basszus hangok és a zajszigetelés által eredményezett 
kristálytiszta hangzást. Az ipari erősségű polimer fejpánt törhetetlen, mégis kifejezetten rugalmas 
kialakítású. Párnázott és önmagát beállító belső pántja kényelmesen öleli körül az Ön fejét.

Zene füleinek
• A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít
• Zárt kialakításának köszönhetően kiszűri a külső zajokat.
• Élvezze az osztályelső termék optimális hangminőségét

Önnek készült
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást

Mindig készen áll
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
• A hordtáska védi az éppen nem használt fejhallgatót

Az Ön igényeihez tervezve
• Rugalmas és tartós fejpánt
• Az önmagát beállító belső fejpánt kényelmes fekvést biztosít



 40 mm-es meghajtó hangszóró
A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar 
anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy 
hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás 
nélkül.

Zárt kialakítás
A külső zajok kiszűrése tökéletes, a fejhallgató hangja 
pedig nem jut ki a zárt kamrából. A fejhallgató 
segítségével így akár élő zene mellett is zavartalanul 
hallgathatja felvételeit, vagy ellenőrizheti a rögzítés 
folyamatát.

Kiváló hangminőség
Akusztikailag finomított design és kiváló minőségű, 
osztályában legjobb hangteljesítmény.

1,2 m-es kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.

Tartozék hordtáska
Ha ebben a puha, könnyen elérhető hordtáskában 
tartja, azzal védi a fejhallgatót és megakadályozza a 
kábel összegubancolódását.

Kényelmes fülpárna
A speciális forma és a fülpárnához felhasznált kiváló 
minőségű anyagok biztosítják a tökéletes illeszkedést 
a maximális kényelemért. Megakadályozzák a 
hangszivárgást és fokozzák a mélyhangteljesítményt 
is. A fülpárnáknak olyan a formájuk, mint a fül körül 
található területek.

Rugalmas és tartós fejpánt
A kültéri fejhallgatóknak tartósnak kell lenniük, hogy 
ellenálljanak a használat és viselés okozta 
elhasználódásnak. Kemény anyagokat viszont nem 
kellemes viselni. Ez a fejpánt ipari erősségű 
polimerből készült, így egyszerre ellenálló és elég 
rugalmas ahhoz, hogy kivételesen kényelmes viselést 
biztosítson. Megcsavarva sem törik el vagy 
deformálódik.

Önmagát beállító belső fejpánt
A belső fejpánt segítségével könnyen beállítható a 
tökéletes illeszkedés. A mechanizmus automatikusan 
beállítja magát a kényelem érdekében.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Tömeg: 0,15 kg

Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar dóm
• Frekvenciaátvitel: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 50 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas kábel
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm

• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,47 kg
• Nettó tömeg: 0,15 kg
• Táratömeg: 0,32 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
• EAN: 87 12581 49863 4

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,72 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29 x 21,8 x 25 cm
• Nettó tömeg: 0,45 kg
• Táratömeg: 1,27 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• EAN: 87 12581 53445 5
•
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