
 

 

Philips
Slúchadlá so svorkami na 
uši

SHS420
Sadnú pohodlne a pevne

Nastaviteľný ušný oblúk sadne na všetky uši
Ľahko nastaviteľné ušné oblúky na modeli SHS420 sú pohodlné a pridržiavajú slúchadlá 
pevne na svojom mieste. Ideálne pre aktívnych ľudí v pohybe, kombinujú trvanlivosť so 
zvukovou kvalitou neodýmiových budičov reproduktora.

Hudba pre vaše uši
• Basový otvor zdôrazňuje nízke tóny pre čistý a realistický zvuk
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• 15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia
• Ergonomicky tvarované slúchadlo vylepšuje pohodlie užívateľa

Vždy pripravený
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Pohodlne drží v uchu, keď ste v pohybe
• Extrémne odolná konštrukcia predlžuje životnosť výrobku



 Basový otvor
Vďaka akusticky naladenému vzduchovému kanálu, 
ktorý znásobuje basové tóny, si môžete vychutnať 
fantastický realizmus a skutočne pôsobivý zážitok z 
počúvania.

Dokonalá kvalita zvuku
Akusticky ladený dizajn a vysoká kvalita zabezpečujú 
prvotriedny výkon zvuku.

15 mm reproduktor
15 mm reproduktor je dostatočne malý na dokonalé 
prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť 
zaručuje zážitok z počúvania.

Komfortné uchopenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.

1,2 metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Navrhnuté pre aktívne použitie
Či už vonku beháte, bicyklujete sa alebo inak trávite 
svoj voľný čas, toto slúchadlo bude pohodlne držať 
vo vašom uchu.

Extrémne odolné
Vďaka prevedeniu odolnému voči hrubému 
zaobchádzaniu a použitiu pevných materiálov si 
môžete byť istý mimoriadne dlhou životnosťou 
výrobku.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: Meď
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 15 mW
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: Pokovaný niklom
• Typ kábla: OFC

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,53 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

23,3 x 18,8 x 11 3 cm
• Čistá hmotnosť: ,372 kg
• Hmotnosť obalu: ,158 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 9,67 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 48,7 x 41,1 x 49,4 cm
• Čistá hmotnosť: 1,728 kg
• Hmotnosť obalu: 7,942 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 22 x 3 cm
• Hmotnosť brutto: ,062 kg
• Čistá hmotnosť: ,018 kg
• Hmotnosť obalu: ,044 kg
•
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