
 

 

Philips
Hi-fi austiņas

Spēcīga zemās frekvences skaņa

SHP8500
Dinamiska hi-fi skaņas 

veiktspēja
Ērtas un pilnībā pielāgojamas austiņas ar neodīmija skaļruņiem nodrošina dinamisku skaņas 
veiktspēju

Ideāla klausīšanās pieredze
• 40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem
• Aptverta ir visa auss, kas optimizē skaņas kvalitāti
• Augstas kvalitātes lineārais kristāla-vara bez skābekļa sastāva vads

Jūs pat aizmirsīsiet, ka tās lietojat!
• Vienkārši regulējama galvas stīpa nodrošina optimālu atbilstību un komfortu

Vienmēr gatavas ceļam
• 3 m garš vads ir ideāli piemērots austiņām
• Vienpusējais vads mazina sapīšanās iespēju un uzlabo komfortu
• Apzeltīts adapteris īpaši uzticamam savienojumam



 3 m vads
Parocīgs vada garums, kas atvieglo brīvu 
pārvietošanos austiņu valkāšanas laikā.

40 mm skaļrunis
40 mm skaļrunis ir ražots no milāra 
kompozītmateriāla, kas ir ļoti jutīgs un vienlaikus 
jaudīgs elements tādas skaņas atveidē, kurā nav 
dzirdamu kropļojumu.

Vienpusējs vads
Vads ir ērti pievienojams tikai vienā pusē, kas 
ievērojami samazina sapīšanās risku un vienkāršo tā 
satīšanu uzglabāšanai.

Vienkārši regulējama galvas stīpa
Viegli regulējamais mehānisms sniedz komfortablu, 
cieši pieguļošu akustisku izolāciju starp polsterējumu 
un ausi, nodrošinot optimālu sniegumu.

Apzeltīts adapteris
Perfekts savienojums un augstas kvalitātes skaņa ir 
garantēta neatkarīgi no tā, vai jūsu audio ierīcēm ir 
3,5 vai 6,35 mm adapteris.

Pilna izmēra dizains
Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai 
aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, 
bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu 
sniegumu.

LC-OFC vads
Neticami tīrs varš, kas lietots šajā vadā, mazina 
zudumus pārraidīšanā un nodrošina izcilas kvalitātes 
signālu austiņās, attiecīgi tīru skaņu jūsu ausīm.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: atvērt
• Magnēta veids: Neodīms
• Frekvences reakcija: 10–28 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 1500 mW
• Jutība: 106 dB
• Skaļruņa diametrs: 40 mm

Savienojamība
• Vada savienojums: vienpusējs
• Vada garums: 3 m
• Savienotāja apdare: apzeltīts

Piederumi
• Adaptera spraudnis: apzeltīts 3,5 – 6,3 mm
• Iekļauts: Velcro kabeļa saite

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

23,5 x 30,1 x 11 cm
• Bruto svars: 0,56 kg

• Neto svars: 0,29 kg
• Taras svars: 0,27 kg
• EAN: 87 10895 95747 2
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 9,8 kg
• Outer carton (L x W x H): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Neto svars: 3,48 kg
• Taras svars: 6,32 kg
• EAN: 87 10895 95749 6
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 12

Iekšējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,06 kg
• Inner carton (L x W x H): 34,5 x 25 x 28 cm
• Neto svars: 1,68 kg
• Taras svars: 0,38 kg
• EAN: 87 10895 95748 9
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
•
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