
 

 

Philips
Căști stereo HiFi

SHP8500
Sunet dinamic HiFi

HiFi
Aceste căşti confortabile şi uşor ajustabile, cu difuzoare cu magneţi din neodim produc 
un sunet dinamic, de calitate.

Experienţa audio perfectă
• Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
• Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului
• Cablu LO-OFC de înaltă calitate

Veţi uita că le purtaţi!
• Perniţele ergonomice sunt confortabile și îmbunătăţesc tonurile de bas
• Banda de susţinere ușor-reglabilă asigură o așezare și un confort optime

Mereu pregătit
• Cablul de 3 m este ideal pentru utilizarea căștilor
• Cablul pe o singură parte simplifică utilizarea și sporește confortul
• Adaptor placat cu aur pentru o conexiune fiabilă



 Cablu de 3 m
Lungimea corespunzătoare a cablului permite 
deplasarea liberă în timp ce utilizaţi căștile.

Difuzor de 40 mm
Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează 
un volum puternic fără distorsiuni.

Perniţe ergonomice
Forma ergonomică a perniţelor pentru căști și 
materialele deosebite asigură un plus de confort și 
performanţe mai bune pentru tonurile joase, datorită 
pierderilor de sunet mai reduse.

Cablu pe o singură parte
Cablul este conectat la o singură cască, reducând 
semnificativ riscul încurcării și ușurând operaţia de 
stocare.

Bandă de susţinere ușor-reglabilă
Mecanismul de reglare ușoară oferă o izolare 
acustică confortabilă între perniţă și ureche, 
asigurând un sunet optim.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 28 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 1500 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 40 mm

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Unilaterală
• Lungime cablu: 3 m
• Finisaj conector: Placat cu aur

Accesorii
• Conector adaptor: Adaptor 3,5 - 6,3 mm placat cu 

aur
• Bandă Velcro pentru prinderea cablului: Bandă 

Velcro pentru cablu inclusă

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

23,5 x 30,1 x 11 cm
• Greutate brută: .56 kg
• Greutate netă: 0,29 kg
• Greutate proprie: .27 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 9,8 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Greutate netă: 3,48 kg
• Greutate proprie: 6,32 kg

Cutie interioară
• Greutate brută: 2,06 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 34,5 x 25 x 28 cm
• Greutate netă: 1,68 kg
• Greutate proprie: .38 kg
•
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