
ohodlné uchycení
P
Plně přiz

Poskytněte s

s velmi jemn

a pohodlně 

Pro vy
• Otv
• Neo
• 24ka

Stvoř
• Mim
• Pruž
• Přizp

Vždy 
• Kabe
• Asym
• Povr
• 1,2 m
působitelná

vým uším vůbec nejpohodlnější uchycení. Tato plně přizpůsobitelná sluchátka 

ým polstrováním se přizpůsobí vaší hlavě tak, aby byla mimořádně bezpečně 

uchycena a umožnila dlouhodobý příjemný poslech.

nikající požitek z hudby
ory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk
dymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
rátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení

eno pro vás a váš životní styl
ořádně měkké polstrování pro celé hodiny pohodlí
né pryžové držáky za uši pro pohodlné a bezpečné uchycení
ůsobitelný kloub a držák za uši pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí

připraveno k provozu
l ztěžující zamotání zjednodušuje použití a uložení
etrický kabel nepřekáží

ch odolný proti namáhání zvyšuje spolehlivost kabelu a spojení
 dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
 

Philips
Sluchátka s úchytkou na 
ucho

SHS4701



 

Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 24 000 Hz
• Impedance: 24 ohmů
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, 

asymetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,617 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,459 kg
• Hmotnost obalu: 0,158 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 10,9 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 48 x 40 x 48 cm
• Čistá hmotnost: 3,264 kg
• Hmotnost obalu: 7,636 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,9 x 21,9 x 2,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,077 kg
• Čistá hmotnost: 0,034 kg
• Hmotnost obalu: 0,043 kg
•
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