
 

Philips
Słuchawki z redukcją 
szumów

SHN9500
85% mniej szumów z zewnątrz

Aktywna redukcja hałasu
Zablokuj irytujące szumy i słuchaj muzyki w spokoju — dzięki wysokiej jakości 
słuchawkom aktywnie redukującym szumy aż do 85%. Idealne do samolotu i pociągu.

Optymalna słyszalność w głośnym otoczeniu
• Wysokiej jakości elektronika umożliwia ograniczenie szumów o 85%
• Przycisk wyciszania umożliwia rozmowę bez zdejmowania słuchawek
• Miękkie elementy nauszne zapewniają idealny dźwięk dzięki dobremu dopasowaniu
• Dźwięk najlepszej jakości dzięki neodymowym przetwornikom

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Bardzo miękkie elementy nauszne umożliwiają długie noszenie
• Łatwo regulowany pałąk zapewnia maksymalne dopasowanie i wygodę
• Jednostronny, odłączany przewód dla dodatkowej wygody

Zawsze gotowe do drogi
• Futerał chroni słuchawki, gdy nie są używane
• Adapter do podłączania do systemów rozrywkowych na pokładzie samolotu
• Przejściówka 3,5–6,35 mm łączy różne typy urządzeń audio
• Dzięki baterii można natychmiast korzystać z produktu
 



 85% redukcja szumów
Inteligentna technologia redukcji szumów zwiększa 
przyjemność cichego słuchania muzyki w hałaśliwym 
otoczeniu. Szczególnie skutecznie eliminuje dźwięki 
o niskiej częstotliwości, np. hałas silników, dzięki 
czemu można cicho słuchać muzyki podczas lotu, w 
pociągach i podobnych miejscach, nie słysząc 
uciążliwego hałasu w tle. Funkcja ta tworzy równą, 
ale przeciwstawną charakterystykę szumu, która 
efektywnie eliminuje zbędne szumy.

Przycisk wyciszania umożliwia rozmowę
Przycisk wyciszania umożliwia chwilowe wyłączenie 
funkcji tłumienia szumów i sygnału audio w celu 
odbycia krótkiej rozmowy bez zdejmowania 
słuchawek.

Miękkie, szczelne elementy nauszne
Elementy nauszne są bardzo miękkie i izolują głośniki 
słuchawek przy uszach, aby zapewnić doskonałą 
szczelność i jakość dźwięku. Dzięki bardzo małemu 
naciskowi na uszy można ich wygodnie używać przez 
długi okres czasu.

Dźwięk najlepszej jakości
Wysoką jakość dźwięku, której oczekujesz, 
zapewniają zastosowane w słuchawkach 
przetworniki z magnesów neodymowych, dzięki 
którym możesz zawsze liczyć na wysoką i 
niezapomnianą jakość.

Bardzo miękkie elementy nauszne
Elementy nauszne są bardzo miękkie i izolują głośniki 
słuchawek przy uszach, aby zapewnić doskonałą 
jakość dźwięku. Dzięki bardzo małemu naciskowi na 
uszy można ich wygodnie używać przez długie okresy 
czasu.

Łatwo regulowany pałąk
Regulowany w prosty sposób mechanizm zapewnia 
dokładne i szczelne dopasowanie poduszki czaszy do 
ucha, zapewniając dużą wygodę oraz optymalne 
brzmienie.

Jednostronny, odłączany przewód
Odłączany przewód jest łatwy w przechowywaniu i 
w użyciu. Przed snem wystarczy odłączyć przewód i 
cieszyć się swobodą.

Futerał
Ten futerał to najwygodniejszy sposób ochrony 
słuchawek i przewodów, gdy nie są używane.

Przejściówka samolotowa
Można podłączyć własne słuchawki do systemu 
kinowego w samolocie. Przejściówka umożliwia 
łatwe podłączenie stereofonicznej wtyczki 
słuchawek do standardowego podwójnego gniazda 
monofonicznego.

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.

Bateria w zestawie
Nie potrzeba kupować baterii, aby zacząć korzystać 
z produktu. Wystarczy włożyć baterie do urządzenia 
i gotowe!
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Zalety
• Pokrowiec: Etui ochronne w zestawie •
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Cewka drgająca: Miedziany
• Pasmo przenoszenia: 20–22000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 500 mW
• Skuteczność usuwania szumu: –20 dB przy 200 Hz
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Neodymowy

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 - 6,3 mm stereo
• Odłączany przewód: Dla wygody snu
• Wykończenie przewodu: Nieplączący się przewód
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: LC-OFC

Akcesoria
• Przejściówka: 3,5-6,3 mm
• Wtyk samolotowy: Tak, 2 x 3,5 mm
• Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA
• Przewody: Odłączany przewód

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 2,528 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26 x 26 x 26 cm
• Waga netto: 0,382 kg
• Ciężar opakowania: 2,146 kg
• EAN: 87 10895 95224 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 2

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 16,472 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

78 x 54 x 28 cm
• Waga netto: 2,292 kg
• Ciężar opakowania: 14,18 kg
• EAN: 87 10895 95223 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 12

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

23,4 x 22,9 x 11,2 cm
• Waga brutto: 1,086 kg
• Waga netto: 0,191 kg
• Ciężar opakowania: 0,895 kg
• EAN: 87 10895 95221 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
Dane techniczne
Słuchawki z redukcją szumów
  

Data wydania 2009-08-06

Wersja: 4.0.7

12 NC: 9082 100 07476
EAN: 87 10895 95221 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

http://www.philips.com

