
 

 

Philips
Slúchadlá so svorkami na 
uši

SHS4800
Extra komfortné

Nastaviteľná ušná spona pre všetky uši
Puzdrá s vnútornou svorkou na ucho týchto slúchadiel si môžete nastaviť do 5 rôznych 
pozícií a dosiahnuť tak vyhovujúcu polohu. Vzduch medzi náušníkmi a reproduktormi 
umožňuje mäkký dotyk, lebo náušníky sú takto mäkšie ako vankúšik.

Hudba pre vaše uši
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Náušníky so vzduchovými vankúšikmi pre skvelé pohodlie
• 13,5 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia
• Tvarovaná spona na ucho zvyšuje komfort pri nosení a stabilitu

Vždy pripravený
• Pohodlne drží v uchu, keď ste v pohybe
• Trvanlivý systém Flexi-Grip vytvára odolné a pružné spojenie



 Basové otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi

Konektor pokovaný 24k zlatom
Zakončenie konektora vzácnym zlatým kovom 
zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Náušníky so vzduchovými vankúšikmi
Vzduch medzi náušníkom a budičom zabezpečuje 
pocit mäkkosti ako pri vankúši a znižuje tlak na uši.

13,5 mm reproduktor
Je dostatočne malý na dokonalé pohodlie pri nosení 
a dostatočne veľký pre neskreslený zvuk. Ideálna 
veľkosť zaručuje zážitok z počúvania.

Tvarovaná spona na ucho
Spona zostáva uchytená za vaším uchom, keď ste v 
pohybe, čím udržiava slúchadlo na správnom mieste 
a prináša skvelý zvuk. Je to časť, ktorá sa dotýka 
zadnej časti uší a udržiava slúchadlá na ušiach.

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

Dizajn flexibilného uchytenia

Jemný materiál flexibilného uchytenia, v ktorom sa 
nachádza telo slúchadla, zvyšuje jeho výkon a 
predlžuje jeho odolnosť. Chráni káblové pripojenie 
pred poškodením, ktoré by sa v opačnom prípade 
mohlo vyskytnúť z dôvodu opakovaného prehýbania 
tela slúchadla spôsobeného častým kontaktom s 
prstami používateľa pri nasadení a vyberaní.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Membrána: Mylarová kupola
• Hlasová cievka: Meď
• Frekvenčná odozva: 12 – 23 500 Hz
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 13,5 mm
• Typ: Dynamický

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

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,417 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

20 9 x 10,4 x 16 8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,093 kg
• Hmotnosť obalu: 0,324 kg
• EAN: 87 12581 50033 7
• Počet spotrebiteľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 3,994 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 44,2 x 23,2 x 37,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,744 kg
• Hmotnosť obalu: 3,25 kg
• EAN: 87 12581 50034 4
• Počet spotrebiteľských balení: 48

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17 x 3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,0555 kg
• Čistá hmotnosť: 0,0155 kg
• Hmotnosť obalu: 0 04 kg
• EAN: 87 12581 50032 0
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•
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