
 

 

Philips
Sluchátka s držákem za uši

Černá

SHS8100
Přesně padnoucí

Výkonné reproduktory pro radost z poslechu
Vychutnejte si skvělý zvuk v nejvyšším pohodlí s těmito sluchátky. Tato otočná sluchátka s držákem 
za uši se přizpůsobí vašim uším tak, aby na nich byla jemně, ale velmi bezpečně uchycena. Výběr 
ze tří velikostí krytek zajišťuje dokonalé utěsnění pro zvýšení prvotřídní kvality zvuku.

Pro vynikající požitek z hudby
• Velmi malý výkonný reproduktor pro dokonalé uchycení a skvělý zvuk
• Pasivní izolace hluku zlepšuje zvuk při nižší hlasitosti
• Turbo Bass poskytuje vynikající hluboké a dynamické basové tóny
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Pružné pryžové držáky za uši pro pohodlné a bezpečné uchycení
• 3 vyměnitelné gumové náušníky jsou vhodné pro všechny uši
• Zadní vyvedení kabelu zvyšuje pohodlí a praktičnost

Vždy připraveno k provozu
• Provedení odolné proti trhnutí pro velmi bezpečné uchycení
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití



 Velmi malý výkonný reproduktor
To znamená, že si můžete stále vychutnávat vynikající 
kvalitu zvuku sluchátek při nastavení nízké hlasitosti 
a také využít dlouhou životnost baterií.

Pasivní izolace hluku
Dokonalý pohodlný tvar uvnitř ucha chrání vaši 
oblíbenou hudbu před nežádoucím hlukem okolí. To 
znamená, že si můžete vychutnat vynikající kvalitu 
zvuku sluchátek při nižším nastavení hlasitosti, což 
prodlouží životnost baterie.

Turbo Bass
Jedinečným vedením basových vln se zdůrazňují nízké 
tóny nasměrováním k uším posluchače. Výsledkem je 
zcela realistický a strhující poslechový zážitek.

24karátový zlacený konektor
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Pružné pryžové držáky za uši
Pryžové držáky za uši zajišťují neklouzavé uchycení 
pro velmi bezpečné a pohodlné upevnění. Zajišťují, 
že sluchátka zůstanou pohodlně na místě po dlouho 
dobu. Ideální pro aktivní použití.

Vhodné pro všechny uši
Díky výběru ze 3 vyměnitelných náušníků v malé až 
velké velikosti jistě najdete pár, který vytvoří 
sluchátka Philips vhodná přesně pro vaše uši.

Zadní vyvedení kabelu
Kabel sluchátek je pro větší pohodlí vyveden 
uprostřed oblouku na krk, takže ho ani necítíte.

Provedení odolné proti zatažení
Zásluhou tohoto unikátního provedení zůstanou 
sluchátka bezpečně a pohodlně v uších bez ohledu na 
aktivity, jichž se účastníte. Při zatažení za kabel se 
sluchátka pevněji upnou.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 6,5 x 6,5 x 5 cm
• Hmotnost: 0,045 kg

Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Kmitočtová charakteristika: 6 – 23 500 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,277 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,135 kg
• Hmotnost obalu: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 52352 7
• Počet spotřebitelských balení: 3

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,563 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Čistá hmotnost: 1,080 kg
• Hmotnost obalu: 1,483 kg
• EAN: 87 12581 52351 0
• Počet spotřebitelských balení: 24

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,074 kg
• Čistá hmotnost: 0,045 kg
• Hmotnost obalu: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 52350 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
•
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