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Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

Potężne basy

SHL9600
Potężne basy

Dźwięk hi-fi
Te niesamowite słuchawki, używane przez profesjonalnych DJ-ów, przeznaczono dla wszystkich tych, 

którzy traktują muzykę poważnie i są ciągle w ruchu. Wyjątkowo silne przetworniki i niesamowicie 

wydajne otwory głębokich basów zapewnia wyczucie muzyki, pozwalające tworzyć lepsze miksy.

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.
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie
• Głośniki o wysokiej wydajności zapewniają donośny i potężny dźwięk

Dokładne dopasowanie
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Przedłużacz zapewnia większą swobodę poruszania się przy urządzeniach.
• Giętki pałąk ze stali szlachetnej dopasowuje się do kształtu głowy
• Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku zapewniają niespotykany komfort

Zawsze gotowe do drogi
• Płaskie po złożeniu — łatwo mieszczą się w kieszeni
• Przejściówka 3,5–6,35 mm łączy różne typy urządzeń audio
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 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.

Pozłacana wtyczka (24-karatowym 
złotem)
Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Wygodne elementy nauszne
Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane 
w elementach nausznych tych słuchawek Philips 
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.

Składane na płasko
Słuchawki można złożyć na płasko i włożyć do torby.

Przejściówka gniazda audio
Dzięki tej przejściówce można podłączać słuchawki 
do urządzeń z gniazdami 3,5 mm lub 6,35 mm, dzięki 
czemu można korzystać z szerszej gamy sprzętu.

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

Łatwe przechowywanie i przenoszenie
Słuchawki można przechowywać składając je na 
kształt przypominający kulę lub na płasko. Wsuwają 
się one zręcznie do torby lub kieszeni, dzięki czemu 
możesz wszędzie zabrać je ze sobą.

Zapewnia większą swobodę
Dzięki wyjątkowej długości przewodu, którą 
zapewnia przedłużacz, DJ zachowuje większą 
swobodę przy poruszaniu się przy urządzeniach.

Lekka konstrukcja

Wykonany z cienkiej stali szlachetnej pałąk jest 
jednocześnie lekki i wytrzymały, przez co obejmuje 
dobrze głowę, nie obciążając jej prawie wcale.

Donośny i potężny dźwięk
Przetwornik głośnika jest wykonany z 
kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo 
czuły, ma dużą moc, zapewnia najwyższą jakość 
dźwięku hi-fi, a zniekształcenia dźwięku nie są 
słyszalne.

Niespotykany komfort noszenia
Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku, owinięte 
tkaniną dopasowaną do poduszek czasz, umożliwiają 
lepsze i pewniejsze dopasowanie, bez wywierania 
dodatkowego nacisku na głowę.
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Dane techniczne
Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria
• Przejściówka: 3,5–6,3 mm
• Przedłużacz: 1,8 m

Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 10–28 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Dynamiczne

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22 x 4 cm
• Waga brutto: 0,39 kg
• Waga netto: 0,14 kg
• Ciężar opakowania: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 49846 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,42 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,5 x 12,6 x 23 cm
• Waga netto: 0,42 kg
• Ciężar opakowania: 1 kg
• EAN: 87 12581 49851 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•
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