
 

Philips Cineos
Stereofónne Hifi slúchadlá

SHP9000
Čistý zvuk s vysokým rozlíšením

Čisté HiFi
Špičkové slúchadlá s vysokým rozlíšením poskytujúce vysoko detailný zvuk. Špeciálne 
naladené budiče reproduktorov extrémne presne reagujú na audiosignály. Ultra široká 
frekvenčná odozva.

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!
• Ergonomické vankúšiky zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort
• Priedušný hlavový oblúk zdokonaľuje komfort pre dlhé používanie

Vždy pripravený
• Adaptér pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie
• 4 m oddeliteľný kábel s predĺženou životnosťou a uľahčené skladovanie
• 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.

Ergonomicky tvarované vankúšiky
Ergonomický tvar ušných vankúšikov a luxusné 
materiály zaisťujú pohodlnejšie nosenie a lepší 
basový výkon vďaka menším únikom zvuku.

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 odnímateľný 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.

Priedušný hlavový oblúk
Rozsiahle vystlatý hlavový oblúk s automatickým 
nastavením a integrovaným priedušným sieťovaným 
materiálom zaručuje, že počas dlhého používania 
ostanete pokojný a s dobrým pocitom.

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.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 5 – 40 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 1 500 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 50 mm

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Jednostranné
• Dĺžka kábla: 4 m
• Oddeliteľný kábel
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: LC-OFC

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 24k zlatom pozlátená 3,5 - 

6,3 mm koncovka adaptéra
• Puzdro: Vrátane pohodlného úschovného puzdra

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

26,1 x 29,2 x 13 9 cm
• Hmotnosť brutto: 1,137 kg
• Čistá hmotnosť: 0,28 kg
• Hmotnosť obalu: 0,857 kg
• EAN: 87 12581 32708 8
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 2.8 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 29 x 27 5 x 32 cm
• Čistá hmotnosť: 0 56 kg
• Hmotnosť obalu: 2,24 kg
• EAN: 87 12581 33544 1
• Počet spotrebiteľských balení: 2
•

Technické údaje
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