
 

Philips
Sluchátka s funkcí potlačení 
šumu

SHN5500
O 75 % méně vnějšího šumu

Aktivní potlačení šumu
Potlačte rušivý šum pozadí a vychutnejte si hudbu v klidu – díky těmto sluchátkům 
s obloukem na krk, která aktivně potlačují šum pozadí až o 75 %. Ideální pro použití 
v letadlech a vlacích

Optimální poslech v hlučném prostředí
• Kompaktní elektronika potlačuje nežádoucí vnější šum o 75 %
• Měkké polstrování zajišťuje dokonalé uzavření pro dokonalý zvuk

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Nastavení ve třech směrech pro přizpůsobení uchycení
• Pružné pryžové držáky za uši pro pohodlné a bezpečné uchycení
• Tenká a lehká ovládací jednotka pro nastavení napájení a hlasitosti
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Vždy připraveno k provozu
• Jednostranný kabel se nezamotá a zvyšuje pohodlí
• Adaptér pro připojení k systému zábavných programů v letadle
• 3,5 - 6,35mm adaptér pro všechny typy audio přístrojů
• Přiložené baterie umožňují okamžité použití výrobku
 



 75% potlačení šumu
Inteligentní technologie potlačení šumu zvyšuje 
potěšení z poslechu při nastavení nízké hlasitosti 
v hlučných prostředích. Je zvláště vhodná 
k odstranění nízkých kmitočtů, jako je hluk 
tryskových motorů, takže si můžete vychutnat 
tlumenou hudbu za letu, ve vlaku a na podobných 
místech, aniž byste slyšeli rušivý šum v pozadí. Tato 
technologie vytváří stejné vlnění, ale s opačnou fází, 
než má nežádoucí šum, takže jej účinně vyruší.

Měkké uzavřené polstrování
Polstrování je velmi měkké a uzavírá reproduktory 
kolem uší, takže dokonale přiléhají a vytvářejí skvělý 
zvuk. Díky velmi malému tlaku na uši můžete 
sluchátka pohodlně používat dlouhou dobu.

Nastavení ve třech směrech
Nastavitelnost ve třech směrech zahrnuje plně 
flexibilní kloub umožňující pohyb v rozsahu 
360 stupňů a pryžové držáky za uši, které lze nastavit 
do tří poloh. To umožňuje umístit oblouk na krk 
dokonale na uši a zajistit dlouhodobé bezpečné 
pohodlí.

Pružné pryžové držáky za uši
Pryžové držáky za uši zajišťují neklouzavé uchycení 
pro velmi bezpečné a pohodlné upevnění. Zajišťují, 
že sluchátka zůstanou pohodlně na místě po dlouho 
dobu. Ideální pro aktivní použití.

Tenká a lehká ovládací jednotka
Tenká ovládací jednotka je umístěna na kabelu 
sluchátek a umožňuje pohodlně nastavit hlasitost a 
zapnout nebo vypnout funkci pro potlačení šumu. 
Jasný indikátor napájení upozorňuje, abyste vypnuli 
sluchátka, pokud je nepoužíváte, a zajistili tak 
dlouhou životnost baterií.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Jednostranný kabel
Kabel je pohodlně připojen jen na jedné straně. Tím 
se snižuje riziko zamotání kabelu a zjednodušuje jeho 
uskladnění.

Adaptér do letadla
Použijte vlastní sluchátka pro poslech zábavných 
programů v letadle. Adaptér snadno převádí 
standardní dvojité monofonní konektory na 
stereofonní konektor sluchátek.

Adaptér pro audio konektory
S tímto adaptérem můžete použít sluchátka na 
zařízení s konektory o průměru 3,5 nebo 6,35 mm a 
získáte tak větší možnost volby.

Baterie je součástí dodávky
Před použitím výrobku nemusíte kupovat baterie. 
Vložte je dovnitř a je to!
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Aktivní redukce šumu: 50-1 500 Hz, >10 dB při 

300Hz
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 40 - 20 000 Hz Hz
• Impedance: 45 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 500 mW
• Efekt potlačení šumu: ~10 dB při 300 Hz
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Konektor adaptéru: Ano, 3,5-6,3 mm
• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,8 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 45 x 19 x 24 cm
• Čistá hmotnost: 1,38 kg
• Hmotnost obalu: 0,42 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 16,3 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 80 5 x 47,4 x 54,4 cm
• Čistá hmotnost: 3,84 kg
• Hmotnost obalu: 12,46 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,9 x 22,4 x 7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,23 kg
• Čistá hmotnost: 0,08 kg
• Hmotnost obalu: 0,15 kg
•

Specifikace
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