
 

Philips
HiFi-stereokuulokkeet

SHP8900
Huippuluokan äänentoisto

HiFi
Mukavat, täysin säädettävät kuulokkeet, joiden kaiutinelementtien neodyymimagneetit 
takaavat huippukirkkaan äänentoiston ja laajan taajuusvasteen.

Täydellinen kuuntelukokemus
• Särötön ääni 50 millimetrin kaiutinelementillä
• Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen
• Huippulaadukas LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper) -johto

Unohdat, että ne ovat päässäsi!
• Ergonomiset tyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassoääntä
• Helposti säädettävä kuulokesanka takaa, että kuulokkeet istuvat mukavasti
• Hengittävä kuulokesanka lisää käyttömukavuutta

Aina valmiina
• Luotettava kytkentä kullatulla (24k) liittimellä
• Toispuolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista
• 4 metrin irrotettava kaapeli pidentää käyttöikää ja helpottaa säilytystä
• Ainutlaatuinen irrotettavan kaapelin lukitusmekanismi
• Mukana säilytyspussi
 



 50 millimetrin kaiutinelementti
50 millimetrin kaiutinelementti on valmistettu mylar-
yhdistelmämateriaalista ja sen magneettipiiri on 
valmistettu neodyymistä. Kaiuttimissa yhdistyvät 
mylar-materiaalin herkkyys ja neodyymin tehokkuus, 
ja tuloksena on voimakas, särötön ääni.

Ergonomisesti muotoillut tyynyt
Ergonomisten korvatyynyjen ja laadukkaan 
materiaalin ansiosta kuulokkeet ovat mukavat 
käyttää. Myös bassoäänen laatu paranee, kun ääni ei 
pääse karkaamaan kuulokkeiden ulkopuolelle.

LC-OFC-kaapeli
Tässä johdossa käytetty äärimmäisen puhdas kupari 
minimoi lähetyshävikin. Kuulokkeisiin lähetettävä 
signaali on todella laadukas, ja korviisi kantautuvan 
äänen puhtaus on erinomainen.

Toispuolinen johto
Johto on kätevästi yhdistetty vain yhdeltä puolelta, 
joten johto ei sotkeudu ja kelaaminen säilytystä 
varten on helppoa.

4-metrinen irrotettava johto
Irrotettava kaapeli on kätevä liittää tai irrottaa 
tarvittaessa.

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

Hengittävä kuulokesanka
Runsaasti pehmustettu, automaattisesti säätyvä 
kuulokesanka, johon on integroitu hengittävää 
verkkoa, varmistaa viileyden ja käyttömukavuuden 
pitkäaikaisessa käytössä.

Näppärä kaapelin lukitusmekanismi
Akustiikkasuunnittelijamme huomioivat 
pienimmätkin yksityiskohdat, ja he viimeistelivät 
lukkomekanismin muotoilun varmistaakseen, että 
irrotettava johto ei voi irrota vahingossa.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 5 - 30 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 1 500 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 50 mm

Liitännät
• Johtoliitäntä: Yksipuolinen
• Johdon pituus: 4 m
• Irrotettava johto
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 24 karaatin kullattu 3,5 - 6,3 mm:n 

sovitinpistoke
• Pussi: Mukana kätevä säilytyspussi
• Kaapeleiden tarrakiinnike: Mukana kaapeleiden 

tarrakiinnike

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 28,3 x 15 cm
• Kokonaispaino: 0,78 kg
• Nettopaino: 0,38 kg
• Taara: 0,4 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 12,82 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 52,2 x 50 x 65,5 cm
• Nettopaino: 4,56 kg
• Taara: 8,26 kg

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 2,89 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 47 x 25 x 31 cm
• Nettopaino: 2,34 kg
• Taara: 0,55 kg
•
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