
 

 

Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

Na uši
Biela

SHL9560
Čistý zvuk

Samonastaviteľný vnútorný hlavový oblúk
Ponorte sa s týmito slúchadlami do sveta priezračne čistého zvuku s jasnými výškami, hlbokými basmi a 

izoláciou hluku. Hlavový oblúk zo špičkového a pevného polyméru je veľmi ohybný a odolný voči 

zlomeniu. Vďaka mäkkej vypchávke a automatickému prispôsobeniu hlavového oblúka sadnú naozaj 

pohodlne.

Hudba pre vaše uši
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
• Dizajn zatvoreného typu utlmí hluk z okolia
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku

Padnú vám ako uliate
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy

Vždy pripravené
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Puzdro na prenášanie chráni slúchadlá, keď ich nepoužívate

Navrhnuté pre vás
• Flexibilný a robustný hlavový oblúk
• Samonastaviteľný hlavový oblúk zaručuje pohodlné nosenie



 40 mm reproduktor
40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi 
mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti 
a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Dizajn zatvoreného typu
Zvuky okolo vás sa perfektne utlmia zatiaľ, čo zvuk 
zo slúchadiel sa udržuje v uzatvorenej komore, čím 
sa dosiahne vynikajúca kvalita. Vďaka tomu sú 
slúchadlá vynikajúce na kontrolu živej hudby alebo 
kontrolu nahrávania.

Dokonalá kvalita zvuku
Akusticky ladený dizajn a vysoká kvalita zabezpečujú 
prvotriedny výkon zvuku.

1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Puzdro na prenášanie
Toto šikovné mäkké puzdro chráni slúchadlá a 
zabraňuje zamotaniu kábla.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri 
vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips 
zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne 
pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon 
basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa 
dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.

Flexibilný a robustný hlavový oblúk
Exteriérové slúchadlá musia vedieť odolávať 
nárazom, odieraniu a opotrebeniu pri používaní na 
cestách. No pevné materiály sa nepohodlne nosia. 
Tento hlavový oblúk používa jedinečne pevný 
polymér, ktorý je odolný a zároveň dostatočne 
flexibilný, aby zabezpečil vynikajúce pohodlie pri 
nosení. Môžete ho dokonca skrútiť bez toho, aby sa 
zdeformoval.

Samonastavit. hlavový most
Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips umožňuje 
jednoduchým spôsobom dokonale prispôsobiť 
slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje 
automaticky pre vaše pohodlie.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Hmotnosť: 0,14 kg

Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranný kábel
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm

• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,295 kg
• Hmotnosť netto: 0,15 kg
• Hmotnosť obalu: 0,145 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• EAN: 87 12581 49863 4

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,16 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,5 x 21,5 x 24,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,45 kg
• Hmotnosť obalu: 0,71 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• EAN: 87 12581 53445 5
•

Technické údaje
Slúchadlá s hlavovým oblúkom
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