
 

 

Philips
Hi-Fi sluchátka

Výkonné basy

SHP8500
Dynamická reprodukce Hi-Fi 

zvuku
Pohodlná a plně nastavitelná sluchátka s neodymovými reproduktory poskytují dynamický 
zvukový výkon

Dokonalý zážitek z poslechu
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku
• Kabel LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper)

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí

Vždy připraveno k provozu
• Kabel o délce 3 m je ideální pro použití se sluchátky
• Jednostranný kabel se nezamotá a zvyšuje pohodlí
• Zlacený adaptér pro naprosto spolehlivé připojení



 Kabel o délce 3 m
Praktická délka kabelu, která vám při používání 
sluchátek usnadní volný pohyb.

40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

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

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a 
padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a 
uchem zaručuje optimální výkon.

Zlacený adaptér
Dokonalé připojení a vysoce kvalitní zvuk získáte bez 
ohledu na to, zda jsou vaše audio přístroje vybaveny 
konektory o průměru 3,5 nebo 6,35 mm.

Maximální velikost
Maximálně velké náušníky sluchátek zakrývají celé 
ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň 
poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

Kabel z bezkyslíkaté mědi (LC-OFC)
Mimořádně čistá měď použitá na výrobu kabelu 
minimalizuje ztráty při přenosu a do sluchátek 
přivádí vysoce kvalitní signál a čistý zvuk.
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Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 28 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 1500 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: jednostranný
• Délka kabelu: 3 m
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený

Příslušenství
• Konektor adaptéru: pozlacený 3,5 – 6,3 mm
• Včetně: Kabelový popruh na suchý zip

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 23,5 x 30,1 x 11 cm
• Hrubá hmotnost: 0,56 kg

• Čistá hmotnost: 0,29 kg
• Hmotnost obalu: 0,27 kg
• EAN: 87 10895 95747 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 9,8 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Čistá hmotnost: 3,48 kg
• Hmotnost obalu: 6,32 kg
• EAN: 87 10895 95749 6
• Počet spotřebitelských balení: 12

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 2,06 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 34,5 x 25 x 28 cm
• Čistá hmotnost: 1,68 kg
• Hmotnost obalu: 0,38 kg
• EAN: 87 10895 95748 9
• Počet spotřebitelských balení: 3
•
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