
 

Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

SHL9600
DJ Power

Hi-Fi zvuk
Pre tých, ktorí to myslia vážne so svojou hudbou, a ktorí sú stále v pohybe, prichádzajú 
tieto vynikajúce slúchadlá štýlu DJ. Veľmi výkonné budiče a hlboké basové otvory pre 
extrémny výkon vám umožnia precítiť hudbu, takže budete môcť vytvoriť lepšie mixy.

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
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Vysokovýkonné reproduktory zabezpečujú dunivý zvuk a výkon

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Predlžovací kábel umožňuje dodatočný priestor na pohyb k zariadeniu.
• Oceľový pružinový hlavový most pre flexibilné uchytenie na hlave
• Ultramäkké vankúšiky hlavového oblúka pre jedinečný komfort pri nosení

Vždy pripravený
• Dá sa zložiť na plocho a zmestí sa do vrecka
• 3,5 - 6,35 mm adaptér pripája všetky typy audio zariadení
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
 



 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.

Konektor pokovaný 24k zlatom
Zakončenie konektora vzácnym zlatým kovom 
zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

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

Zloží sa do plochého tvaru
Slúchadlo je navrhnuté tak, že ho môžete zložiť do 
veľmi plochého tvaru a pohodlne sa zmestí do 
vrecka.

Pribalený adaptér zvuk. konek.
Tento adaptér umožňuje použitie slúchadiel na 
zariadeniach s 3,5 alebo 6,35 mm konektormi - to 
vám dáva širšiu možnosť výberu audio zariadení.

1,2 metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 10 - 28 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5-6,3 mm
• Predlžujúci kábel: 1,8 m

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20 2 x 25,2 x 7,6 cm
• Hmotnosť brutto: ,32 kg
• Čistá hmotnosť: ,16 kg
• Hmotnosť obalu: ,16 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 11,684 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,5 x 44,5 x 60,5 cm
• Čistá hmotnosť: 3 84 kg
• Hmotnosť obalu: 7,844 kg

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,285 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24 x 21 x 28 cm
• Čistá hmotnosť: ,48 kg
• Hmotnosť obalu: ,805 kg
•

Technické údaje
Slúchadlá s hlavovým oblúkom
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