
 

Philips
Kohinavaimennetut 
kuulokkeet

SHN9500
85 % vähemmän taustamelua

Aktiivinen melunvaimennus
Eristä ärsyttävä ympäristömelu ja nauti musiikista kaikessa rauhassa - nämä ensiluokkaiset 
kuulokkeet vaimentavat aktiivisesti taustamelua jopa 85 %, joten ne toimivat loistavasti 
esimerkiksi lentokoneessa ja junassa.

Ihanteellinen kuunteluelämys hälinässäkin
• Tyylikäs tekniikka poistaa jopa 85 % ympäristön melusta
• Mykistyspainikkeen avulla voit keskustella poistamatta kuulokkeita
• Pehmeät korvatyynyt täydentävät erinomaisen äänentoiston
• Ensiluokkainen äänenlaatu neodyymiohjaimista

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• Todella pehmeät korvatyynyt monen tunnin mukavaa käyttöä varten
• Helposti säädettävä kuulokesanka takaa, että kuulokkeet istuvat mukavasti
• Yksipuolinen irrotettava johto on mukavampi käyttää

Aina valmiina
• Kantokotelo suojaa kuulokkeitasi
• Sovitin lentokoneessa käytettävää viihdejärjestelmää varten
• 3,5 / 6,35 mm:n sovitin käy kaikenlaisiin äänentoistolaitteisiin
• Sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
 



 Melun vaimennus 85 %
Kohinanvaimennustekniikka mahdollistaa 
kuulokkeiden käyttämisen meluisissa ympäristöissä 
pienilläkin äänenvoimakkuuksilla. Se poistaa 
tehokkaasti etenkin alataajuuksia, kuten 
lentokoneiden ääniä, joten rauhallista musiikkia on 
mukava kuunnella vaikka lennolla, junamatkalla tai 
muussa vastaavassa paikassa ilman ikäviä taustaääniä. 
Kohinanvaimennustekniikka kumoaa vaimennettavan 
äänen luomalla aaltomuodon, joka on 
vaimennettavan äänen vastakkainen aaltomuoto.

Mykistyspainike neuvotteluja varten
Mykistyspainikkeen ansiosta voit keskeyttää 
kohinanvaimennustoiminnon ja äänitulon 
keskustellaksesi hetken muiden kanssa poistamatta 
kuulokkeita.

Pehmeät korvatyynyt
Korvatyynyt ovat erittäin pehmeät. Ne tiivistävät 
kaiuttimet lähelle korvaa siten, että tuloksena on 
täydellinen istuvuus ja upea ääni. Tyynyt eivät paina 
korvia, vaan niitä voi käyttää mukavasti vaikka koko 
päivän.

Ensiluokkaista äänenlaatua
Odotat ja ansaitset parasta äänentoistoa. Tämän 
kuulokkeen kaiutinohjaimissa käytetään parhaita 
neodyymimagneetteja, jotta odotuksesi palkittaisiin 
ja voisit nauttia unohtumattomista äänielämyksistä 
aina uudelleen.

Todella pehmeät korvatyynyt
Korvatyynyt ovat erittäin pehmeät. Ne tiivistävät 
kaiuttimet lähelle korvaa siten, että tuloksena on 
täydellinen istuvuus ja upea ääni. Tyynyt eivät paina 
korvia, vaan niitä voi käyttää mukavasti vaikka koko 
päivän.

Helposti säädettävä kuulokesanka
Helposti säädettävä mekanismi takaa korvatyynyn ja 
korvan välisen akustisen levyn mukavan istuvuuden ja 
laadukkaan äänentoiston.

Yksipuolinen irrotettava johto
Irrotettava johto on kätevä säilyttää ja helppo 
käyttää. Voit irrottaa johdon laitteen ollessa 
valmiustilassa ja liikkua vapaasti.

Kantokotelo
Tämä kotelo suojaa kuulokkeitasi ja estää johtoja 
sekoittumasta, kun et käytä kuulokkeita.

Sisältää lentokonesovittimen
Lentokoneessa näytettäviä elokuvia ja muuta 
viihdettä voi kuunnella omilla kuulokkeilla. Sovitin 
muuntaa kaksoismonoliittimet 
stereokuulokeliittimiksi.

Sisältää ääniliittimen sovittimen
Tämä sovitin mahdollistaa kuulokkeiden käyttämisen 
laitteissa, joiden liitinkoko on 3,5 tai 6,35 millimetriä. 
Kuulokkeet ovat näin yhteensopivat lähes kaikkien 
äänentoistolaitteiden kanssa.

Mukana akku
Tuote sisältää paristot, joten niitä ei tarvitse ostaa 
erikseen. Paristot tarvitsee vain asentaa paikoilleen!
SHN9500/01

Kohokohdat
• Pussi: Mukana suojapussi
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Puhekela: Kupari
• Taajuusvaste: 20 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 500 mW
• Kohinanvaimennus: -20 dB, 200 Hz
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Neodyymi

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5–6,3 mm:n stereo
• Irrotettava johto: Hyviin yöuniin
• Kaapelin pinnoitus: Sotkeutumaton
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: LC-OFC

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 3,5–6,3 mm
• Lentokoneliitin: Kyllä, 2 x 3,5 mm
• Akku: Kyllä, 1,5 V:n R03/AAA -paristo
• Johdot: Irrotettava johto

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 2,29 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 23,5 x 13 x 24,5 cm
• Nettopaino: 0,932 kg
• Taara: 1,358 kg
• EAN: 87 12581 44390 0
• Kuluttajapakkausten määrä: 2

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 13,748 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 49 x 41,5 x 27 cm
• Nettopaino: 5,592 kg
• Taara: 8,156 kg
• EAN: 87 12581 44392 4
• Kuluttajapakkausten määrä: 12

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

22,2 x 25,05 x 5,7 cm
• Kokonaispaino: 0,57 kg
• Nettopaino: 0,466 kg
• Taara: 0,104 kg
• EAN: 87 12581 44388 7
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvi
•
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