
 

 

Philips
Sluchátka přes uši

50mm neodymové reproduktory

Otevřený design
3m odnímatelný kabel

SHP9600
Kvalitní výkon

Hledáte dokonalou kombinaci výkonu, pohodlí a kvality? Tato otevřená sluchátka přes uši 
jsou navržena tak, aby váš domácí poslech pozvedla o úroveň výš. Získáte skvělý zvuk, 
prvotřídní konstrukci a pozlacená kabelová připojení.

Nádherný zvuk pro všechnu vaši hudbu
• 50mm neodymové reproduktory. Dokonale vyladěné
• Ostré basy. Vyvážený střední rozsah. Čisté vysoké frekvence
• Otevřený design. Prostorový zvuk

Komfortní tvarování
• Dokonalé pohodlí a odolnost
• Nastavitelný ocelový sluchátkový oblouk. Dvouvrstvé polstrování sluchátkového oblouku
• Lehké, prodyšné náušníky. Pro dlouhý poslech
• Zešikmené akustické reproduktory se přizpůsobí přirozené geometrii uší

Ponořte se do zvuků z jakéhokoli zdroje
• Připojte k jakémukoli zdroji. Od telefonu až po zesilovač sluchátek
• 3m odnímatelný kabel. Pozlacený adaptér 3,5–6,3 mm



 50mm neodymové reproduktory.
50mm neodymové reproduktory. Dokonale 
vyladěné

Dokonalé pohodlí a odolnost

Sluchátkový oblouk je vyztužený odolnou ocelí, která 
mu dodává tu správnou míru napětí pro bezpečné 
nošení. Dvouvrstvé polstrování sluchátkového 
oblouku zajistí skutečné pohodlí a prodyšné náušníky 
se dokonale hodí pro dlouhodobý poslech.

Připojte se k jakémukoli zdroji.

Ponořte se do svých oblíbených alb – na chytrém 
zařízení, domácí sestavě, televizoru nebo notebooku. 
Přiložený kabel se může pochlubit pozlaceným 
konektorem 6,3–3,5 mm, který zajistí nejlepší 
připojení při poslechu na zařízení pro náročné 
milovníky hudby.
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Zvuk
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 50 mm
• Citlivost: 102 dB (1 kHz)
• Frekvenční rozsah: 6–35 000 Hz
• Maximální příkon: 200 mW
• Zkreslení (THD): <0,1 % celkového harmonického 

zkreslení (THD)
• Akustický systém: Otevřený
• Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Odnímatelný kabel
• Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Příslušenství
• Adaptéry součástí balení: 3,5–6,3mm konektor 

adaptéru
• Audiokabel: 3,5mm stereofonní kabel, L = 3 m

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,27 kg
• GTIN: 1 48 95229 10840 7
• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 21 x 23,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,876 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,394 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,2 x 20,1 x 10 cm
• Hmotnost: 0 292 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 12 cm
• EAN: 48 95229 10840 0
• Hrubá hmotnost: 0,632 kg
• Čistá hmotnost: 0 292 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,34 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

UPC
• UPC: 8 40063 20141 5
•

Specifikace
Sluchátka přes uši
50mm neodymové reproduktory Otevřený design, 3m odnímatelný kabel
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