
 

 

Philips
Căști cu bandă de susţinere

SHL9560
Sunet clar

Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată
Delectaţi-vă cu sunet transparent cu tonuri înalte clare, un bas profund şi izolarea 
zgomotului. Banda de susţinere din polimer rezistent este deosebit de flexibilă şi 
incasabilă. Banda interioară căptuşită şi cu ajustare automată se pliază confortabil pe cap.

Muzică pentru plăcerea dumneavoastră
• Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
• Designul ergonomic blochează zgomotul ambiant
• Savuraţi performanţa maximă și calitatea optimă a sunetului

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Confort pentru utilizare pe termen lung

Mereu pregătit
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Husa protejează căștile atunci când nu sunt folosite

Conceput pentru dumneavoastră
• Bandă de suspensie flexibilă, robustă
• Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată



 Difuzor de 40 mm
Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează 
un volum puternic fără distorsiuni.

Design ergonomic
Zgomotele din jur sunt perfect blocate, iar sunetul 
de calitate produs de căști este închis într-o incintă 
izolată. Astfel, aceste căști sunt perfecte pentru 
monitorizare în timpul ședinţelor de înregistrare live 
sau în studio.

Sunet de înaltă calitate
Designul destinat performanţei acustice și 
difuzoarele de înaltă calitate asigură performanţe 
audio de vârf.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Bandă de suspensie flexibilă, robustă
Căștile de exterior trebuie să fie robuste pentru a 
rezista la uzura unei vieţi în continuă mișcare. Însă 
materialele dure nu sunt confortabile de purtat. 
Această bandă de suspensie utilizează un polimer de 
calitate industrială care este dur dar suficient de 
flexibil pentru a furniza un confort excelent la 
purtare. Puteţi chiar să-l răsuciţi fără a-l rupe sau a-l 
deforma.

Bandă de suspensie interioară cu 
ajustare automată
De obicei, căștile pentru exterior sunt reglabile prin 
glisarea unei benzi de susţinere extensibile în poziţie. 
Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei 
trebuie făcut de fiecare dată când le utilizaţi. Primiţi 
doza de muzică mai rapid și mai ușor cu ajutorul 
benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a 
căștilor. Aceasta se ajusta automat la forma și 
mărimea capului dumneavoastră.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 24 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Cablu pe o singură parte
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,6 x 23,8 x 8,5 cm
• Greutate brută: 0,308 kg
• Greutate netă: 0,158 kg
• Greutate proprie: 0,15 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• EAN: 87 12581 49863 4

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,42 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 29 x 21,8 x 24,5 cm
• Greutate netă: 0,474 kg
• Greutate proprie: 0,946 kg
• Număr de ambalaje: 3
• EAN: 87 12581 53445 5
•
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