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Sunet HI-Fi
Pentru cei care iau muzica în serios, și care sunt în permanenţă în mișcare, am creat 
aceste căști în stil DJ. Difuzoarele de calitate, cu bas puternic, vă permit să trăiţi muzica 

la maxim și să creaţi mixaje mai bune.

Muzică pentru plăcerea dvs.
• Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
• Designul ergonomic blochează zgomotul ambiant
• Savuraţi performanţa maximă și calitatea optimă a sunetului
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
• Difuzoarele de calitate oferă un sunet puternic, cu bas profund

Conceput pentru dvs. și stilul dvs. de viaţă
• Perniţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului
• Cablul prelungitor vă permite să vă mișcaţi nestingheriţi în cabina DJ-ului.
• Banda de susţinere din oţel permite fixarea rapidă pe cap
• Pernuţe moi pentru banda de fixare pe cap, pentru creșterea confortului
Mereu pregătit
• Perfect pliabile, încap cu ușurinţă în buzunar
• Adaptor 3,5 - 6,35 mm pentru toate tipurile de echipamente audio.
• Două metode de pliere, pentru stocare ușoară și portabilitate ridicată
Philips
Căști cu bandă de susţinere
SHL9600
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Sunet
• Sistem acustic: Deschisă
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 28.000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Accesorii
• Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm
• Cablu de prelungire: 1,8 m

Informaţii ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32840 5
• Greutate brută: 0.320 kg
• Înălţime: 252 mm

• Lungime: 70 mm
• Greutate netă: 0.16 kg
• Greutate proprie: 0.16 kg
• Lăţime: 202 mm
• 12NC: 867000028826

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32841 2
• Greutate brută: 1,285 kg
• Înălţime: 240 mm
• Lungime: 280 mm
• Greutate netă: 0,960 kg
• Cantitate: 3
• Greutate proprie: 0,325 kg
• Lăţime: 210 mm
• 12NC: 8670 000 28826

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32842 9
• Greutate brută: 11,684 kg
• Înălţime: 605 mm
• Lungime: 505 mm
• Greutate netă: 10,280 kg
• Cantitate: 24
• Greutate proprie: 1,404 kg
• Lăţime: 445 mm
• 12NC: 867000028826
•
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ifuzor de 40 mm
ifuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un 

olum puternic fără distorsiuni.

esign ergonomic
gomotele din jur sunt perfect blocate, iar sunetul de 
alitate produs de căști este închis într-o incintă izolată. 
stfel, aceste căști sunt perfecte pentru monitorizare în 
impul ședinţelor de înregistrare live sau în studio.

unet de înaltă calitate
esignul acustic și difuzoarele de înaltă calitate asigură 
erformanţe audio de vârf.

onector placat cu aur de 24k
siguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate cu 
jutorul conectorului placat cu aur

erniţe confortabile pentru căști
orma specială și materialele deosebite utilizate pentru 
erniţele căștilor asigură o potrivire perfectă, pentru 
onfort maxim. Împiedică pierderile de sunet și cresc 
alitatea tonurilor de bas.  Perniţele pentru căști sunt 
reate într-o formă ce se potrivește perfect zonei din 
urul urechii.

erfect pliabile
ăștile pot fi perfect pliate, pentru a încăpea confortabil 

n buzunarul dvs.

daptor jack inclus
cest adaptor vă permite să utilizaţi căștile dvs. cu 
chipamente dotate cu jack de 3,5 sau 6,35 mm, 
ferindu-vă o mai mare libertate de alegere.

ablu de 1,2 m
ablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
oriţi.
SHL9600/00

Specificaţii Caracteristici principale produs

Căști cu bandă de susţinere
  


