
 

 

Philips
Hi-fi slúchadlá

Bezkonkurenčná presnosť

SHP8900
Dokonalá čistota zvuku

Hi-fi
Pohodlné a úplne nastaviteľné slúchadlá s neodýmiovým telom reproduktorov poskytujú 
dokonalú čistotu zvuku a širokopásmovú odozvu

Dokonalý zážitok z počúvania
• 50mm reproduktor so zvukom bez počuteľného skreslenia
• Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha
• Vysoko kvalitný lineárny kryštálový bezkyslík. medený kábel

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Odstránenie
• Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort

Vždy pripravené
• Konektor pozlatený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie
• 4-metrový odnímateľný kábel s predĺženou životnosťou a ľahkým odkladaním
• Jedinečný odpojiteľný mechanizmus uzamykania káblu
• Vrátane úschovného puzdra



 50 mm reproduktor
50 mm reproduktor kombinuje citlivosť zmesi 
mylarového materiálu a výkon neodýmu tak, aby 
magnetický obvod poskytoval výkonný, neskreslený 
zvuk.

Konektor pozlatený 24k zlatom
Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí 
spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Odstránenie
Odstránenie

Dizajn XXL veľkosti
Slúchadlá XXL veľkosti nielen zakryjú celé ucho, aby 
sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj 
priestor pre väčší výkon zariadenia.

kábel LC-OFC
Extrémne čistá meď použitá na výrobu tohto kábla 
minimalizuje straty prenosu, prenáša do slúchadiel 
signál jedinečnej kvality a čistý zvuk do vašich uší.

Jednostranný kábel
Kábel je zvyčajne pripojený len ne jednej strane, čo 
značne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho 
navíjanie.

4-metrový kábel
Praktický odnímateľný kábel môžete kedykoľvek 
zapojiť späť do zariadenia alebo ho odložiť.

Ľahko nastaviteľný hlavový most
Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje 
pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie 
medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje 
optimálny výkon.

Jedinečný mechanizmus uzamykania 
káblu
Akustickí inžinieri, ktorí venujú pozornosť aj 
najmenšiemu detailu, zdokonalili dizajn mechanizmu 
uzamykania, aby sa zaistilo, že odpojiteľný kábel sa 
náhodne neuvoľní.

Vrátane úschovného puzdra
Vrátane úschovného puzdra
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 5 - 30 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 1 500 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 50 mm

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranné
• Dĺžka kábla: 4 m
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: pozlátená 3,5 – 6,3 mm
• Ochranné puzdro: vrátane praktického 

úschovného puzdra
• Káble: odpojiteľný kábel
• Pribalené: Remienok káblov so suchým zipsom

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 28,3 x 15 cm
• Hmotnosť brutto: ,78 kg
• Čistá hmotnosť: ,38 kg
• Hmotnosť obalu: ,4 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 12,82 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 52,2 x 50 x 65,5 cm
• Čistá hmotnosť: 4 56 kg
• Hmotnosť obalu: 8,26 kg

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 2,89 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 47 x 25 x 31 cm
• Čistá hmotnosť: 2,34 kg
• Hmotnosť obalu: ,55 kg
•
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