
 

 

Philips
Căști cu anulare a 
zgomotului

SHN2500
Cu 70% mai puţin zgomot extern

Anulare activă a zgomotului
Putând fi pornite şi oprite uşor, aceste căşti intraauriculare cu funcţie de anulare a zgomotului reduc 

zgomotul extern cu până la 70%. Sunt livrate într-o gamă variată de ornamente cu 3 dimensiuni care 

asigură etanşarea perfectă şi fixarea confortabilă. Sunt ideale pentru avioane şi trenuri

Ascultare optimă în medii zgomotoase
• Componentele electronice compacte elimină zgomotele exterioare nedorite cu 70%
• Creează o etanșare perfectă pentru un sunet perfect

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Așezaţi căștile în jurul gâtului, pentru mai mult confort
• 3 pernuţe din cauciuc, interschimbabile, pentru o fixare optimă în ureche
• Unitate de control mică, confortabilă

Mereu pregătit
• Adaptor pentru conectarea la sistemul de divertisment din avion
• Adaptor 3,5 - 6,35 mm pentru toate tipurile de echipamente audio.
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior



 Anularea zgomotului cu 70%
Tehnologia inteligentă de anulare a zgomotului 
mărește plăcerea de a asculta la volum scăzut în 
medii gălăgioase. Această tehnologie este bună în 
particular pentru eliminarea frecvenţelor joase cum 
este zgomotul unui motor cu reacţie, astfel încât vă 
puteţi bucura de muzică în surdină în timpul 
zborurilor, în trenuri și în alte locuri similare fără a 
auzii în fundal un bâzâit deranjant. În realitate, 
tehnologia creează o formă de undă egală dar opusă 
faţă de zgomotul nedorit, care îl anulează efectiv.

Creează o etanșare perfectă
O etanșare perfectă între urechi și căști va reduce 
semnificativ zgomotul de fond nedorit. Graţie 
caracteristicilor deosebite de izolare a zgomotelor, 
aceste căști nu doar blochează zgomotul de fond 
iritant, dar oferă o calitate excelentă a sunetului, la 
volum redus.

Stil elegant cu șnur pentru gât
Pentru a beneficia de cea mai confortabilă bandă de 
susţinere pe gât, formaţi o buclă din cablu, pe 
deasupra capului, și lăsaţi unitatea de control să 
atârne mai jos de gât. Suportul integrat pentru cablu 
vă oferă o asistenţă suplimentară.

Pentru o fixare optimă în ureche
Având la dispoziţie 3 pernuţe interschimbabile cu 
dimensiuni variate, va exista cu siguranţă o pereche 
care se va fixa perfect în urechi.

Unitate de control mică
Elementele electronice miniaturizate sunt perfect 
integrate în această carcasă de control.

Adaptor pentru avion inclus
Utilizaţi căștile dumneavoastră cu sistemele de 
divertisment din avion. Adaptorul conectează jack-
urile duble mono la un jack stereo.

Adaptor jack inclus
Acest adaptor vă permite să utilizaţi căștile 
dumneavoastră cu echipamente dotate cu jack de 3,5 
sau 6,35 mm, oferindu-vă o mai mare libertate de 
alegere.

Cablu de 1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.
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Repere
• Conector adaptor: 3,5-6,3 mm
Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Atenuare activă a zgomotului: 50-1500Hz, >10dB 

la 300Hz
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 40 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 72 Ohm la 1 kHz 72 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 15 mW
• Efect de anulare a zgomotului: ~10 dB la 300 Hz
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 9 mm
• Tip: Dinamic
• Bobină: Aluminiu

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu crom
• Tip cablu: OFC

Accesorii

• Conector Aiplane: 2 * 3,5 mm
• Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,557 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 13.5 x 12,5 x 26 cm
• Greutate netă: 0,117 kg
• Greutate proprie: .44 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 4,38 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 28,5 x 26 x 51,5 cm
• Greutate netă: 0,936 kg
• Greutate proprie: 3,444 kg

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

12,5 x 23,2 x 3,4 cm
• Greutate brută: 0,131 kg
• Greutate netă: .039 kg
• Greutate proprie: 0,092 kg
•
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