Philips
Căști cu anulare a
zgomotului

SHN9500

Cu 85% mai puţin zgomot extern
Anulare activă a zgomotului
Blocaţi zgomotul de fundal iritant şi bucuraţi-vă liniştiţi de muzica dvs. cu aceste căşti din
gama premium care anulează în mod activ zgomotul din fundal cu până la 85%. Ideal de
utilizat în avioane şi trenuri
Ascultare optimă în medii zgomotoase
• Componentele electronice sofisticate elimină zgomotul nedorit cu 85%
• Butonul Mut permite purtarea conversaţiilor fără a scoate căștile
• Pernuţele moi pentru urechi oferă o etanșare perfectă pentru un sunet perfect
• Sunet de calitate premium din difuzoare de neodim
Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Pernuţe de urechi super-moi pentru ore întregi de confort
• Banda de susţinere ușor-reglabilă asigură o așezare și un confort optime
• Cablu detașabil cu o singură faţă pentru mai mult confort
Mereu pregătit
• Tocul protejează căștile atunci când nu sunt folosite
• Adaptor pentru conectarea la sistemul de divertisment din avion
• Adaptor 3,5 - 6,35 mm pentru toate tipurile de echipamente audio.
• Baterii incluse pentru a putea utiliza produsul imediat
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Căști cu anulare a zgomotului

Specificaţii
Sunet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem acustic: Închis
Tip magnet: Neodim
diafragmă: dom mylar
Bobină: Aluminiu
Răspuns în frecvenţă: 20 - 22 000 Hz
Impedanţă: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 500 mW
Efect de anulare a zgomotului: -20 dB la 200Hz
Sensibilitate: 102 dB
Diametru difuzor: 40 mm
Tip: Neodim

Conectivitate
•
•
•
•
•
•

Lungime cablu: 1,2 m
Conector: stereo de 3,5 - 6,3 mm
Cablu detașabil: Pentru un somn comod
Finisare cablu: Nu se încurcă
Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
Tip cablu: LC-OFC

Accesorii
•
•
•
•
•

Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm
Conector Aiplane: 2 * 3,5 mm
Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA
Cabluri: Cablu detașabil
Husă: Husă de protecţie inclusă

Repere
Cutie interioară

•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 2,528 kg
Cutie interioară (L x L x Î): 26 x 26 x 26 cm
Greutate netă: 0,382 kg
Greutate proprie: 2,146 kg
EAN: 87 10895 95224 8
Număr de ambalaje: 2

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 16,472 kg
Cutie exterioară (L x L x Î): 78 x 54 x 28 cm
Greutate netă: 2,292 kg
Greutate proprie: 14,18 kg
EAN: 87 10895 95223 1
Număr de ambalaje: 12

Dimensiunile ambalajului

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
23,4 x 22,9 x 11,2 cm
• Greutate brută: 1,086 kg
• Greutate netă: 0,191 kg
• Greutate proprie: 0,895 kg
• EAN: 87 10895 95221 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
•

Anularea zgomotului cu 85%

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.

Buton Mut pentru conversaţii

Butonul Mut vă permite să întrerupeţi funcţia de
anulare a zgomotului și semnalul de intrare audio
pentru a permite conversaţii rapide fără a scoate
căștile de pe urechi.

Pernuţe pentru urechi cu etanșare
moale

Pernuţele pentru urechi sunt foarte moi și înglobează
difuzoarele în jurul urechilor pentru a crea o
etanșare perfectă și un sunet minunat. Deoarece
exercită o presiune foarte scăzută asupra urechilor,
puteţi utiliza aceste căști în condiţii de confort, pe
perioade îndelungate.

Sunet de calitate premium

Dumneavoastră așteptaţi și meritaţi ce este mai bun
în domeniul acusticii - difuzoarele utilizate în aceste
căști utilizează cei mai buni magneţi din neodim
pentru a veni în întâmpinarea acestor așteptări și
pentru a furniza în mod repetat o performanţă de
neuitat.

Pernuţe de urechi super-moi

Pernuţele pentru urechi sunt foarte moi și înglobează
difuzoarele în jurul urechilor pentru a crea un sunet
minunat. Deoarece exercită o presiune foarte
scăzută asupra urechilor, puteţi utiliza aceste căști în
condiţii de confort pe perioade îndelungate.

Bandă de susţinere ușor-reglabilă

Mecanismul de reglare ușoară oferă o izolare
acustică confortabilă între perniţă și ureche,
asigurând un sunet optim.

Cablu detașabil cu o singură faţă

Un cablu detașabil este și ușor de depozitat, și ușor
de utilizat. În timpul somnului, detașaţi pur și simplu
cablul și mișcaţi-vă în voie.

Toc

Tocul reprezintă modul optim de protejare a căștilor
și de prevenire a încurcării cablurilor atunci când nu
sunt folosite.

Adaptor pentru avion inclus

Utilizaţi căștile dumneavoastră cu sistemele de
divertisment din avion. Adaptorul conectează jackurile 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.
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Baterie inclusă

Bateriile sunt incluse. Trebuie doar să le introduceţi
în aparat și să îl porniţi!

