
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

Elastyczny pałąk na głowę

SHL9560
Wyraźne brzmienie

Samoregulujący pałąk wewnętrzny na głowę
Ciesz się przejrzystym dźwiękiem o wyraźnych tonach wysokich, głębokich tonach niskich i funkcji 

redukcji szumów. Wzmocniony przemysłowo, polimerowy pałąk na głowę jest niezwykle elastyczny i 

wytrzymały. Jego wewnętrzna, miękka, automatycznie regulowana warstwa otula Twoją głowę, 

zapewniając pełen komfort.

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.

Dokładne dopasowanie
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
• Pokrowiec chroni słuchawki, gdy nie są używane

Zaprojektowany dla Ciebie
• Elastyczne i wytrzymałe słuchawki
• Samoregulujący się pałąk wewnętrzny zapewnia wygodę i dopasowanie



 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.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Pokrowiec (w zestawie)
Przechowywanie słuchawek w tym poręcznym 
pokrowcu, zapewnia zachowanie dbałości o 
słuchawki i unikanie plątania się przewodów.

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.

Elastyczne i wytrzymałe słuchawki
Słuchawki nagłowne muszą być wykonane z 
solidnego materiału, aby wytrzymać użytkowanie w 
trudnych warunkach. Te słuchawki zostały wykonane 
z wzmocnionego przemysłowo polimeru, który jest 
twardy, a jednocześnie wystarczająco elastyczny, aby 
zapewnić doskonały komfort noszenia. Nie można 
ich złamać ani zdeformować nawet po przekręceniu.

Samoregulujący pałąk wewnętrzny
Wewnętrzny pałąk ułatwia dopasowanie do kształtu 
głowy. Mechanizm automatycznie reguluje 
ustawienia, zapewniając wysoki komfort.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Waga: 0,15 kg

Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12–24 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: przewód jednostronny
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm

• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Waga brutto: 0,47 kg
• Waga netto: 0,151 kg
• Ciężar opakowania: 0,319 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• EAN: 87 12581 49863 4

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,72 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29 x 21,8 x 25 cm
• Waga netto: 0,453 kg
• Ciężar opakowania: 1,267 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• EAN: 87 12581 53445 5
•
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