
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
kark

SHS8200
Dodatkowe basy

Niewielkie i składane na płasko
Dzięki dużym przetwornikom głośnikowym o średnicy 32 mm i otworom basowym ze słuchawek 

wydobywa się imponujący, mocny dźwięk w systemie Bass Beat. Możliwość złożenia tych superpłaskich 

słuchawek z pałąkiem na kark sprawia, że są one wygodne do przechowania i przenoszenia.

Muzyka dla Twoich uszu
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie
• Magnesy neodymowe poprawiają jakość basów i czułość
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Wyjątkowo miękka tkanina zapewnia maksymalną wygodę noszenia
• Konturowy kształt wokół szyi zapewnia wygodne dopasowanie
• Słuchawki o ergonomicznym kształcie — większy komfort

Zawsze gotowe do drogi
• Płaskie po złożeniu — łatwo mieszczą się w kieszeni
• Wzmocnione złącze przewodu zapewnia dodatkową wytrzymałość
• Przewód jednostronny to mniejsza plątanina i większa wygoda
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Przetwornik głośnika 32 mm
32-milimetrowy przetwornik głośnika jest 
niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym 
dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy 
wejściowej.

Otwory basowe
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, 
głębokich tonach niskich.

Magnesy neodymowe
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do 
wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki 
czemu uzyskuje się większą czułość cewki 
przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich 
i wyższą ogólną jakość dźwięku.

Doskonała jakość dźwięku
Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i 
wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w 
swojej klasie jakość dźwięku.

Pozłacana wtyczka (24-karatowym 
złotem)
Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Wyjątkowo miękka tkanina
Zastosowanie wyjątkowo miękkiego, przyjemnego w 
dotyku materiału zapewnia maksymalną wygodę 
noszenia.

Konturowy kształt
Konturowy kształt wokół szyi zapewnia wygodne 
dopasowanie

Dopasowane słuchawki
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Składane na płasko
Słuchawki można złożyć na płasko i włożyć do torby.

Wzmocnione złącze przewodu
Lekka plastikowa część na elemencie dousznym 
zmniejsza napięcie przewodu, chroni połączenie i 
zapobiega uszkodzeniom spowodowanym ciągłym 
zginaniem.

Przewód jednostronny
Przewód podłącza się tylko z jednej strony, co 
znacznie zmniejsza ryzyko jego splątania i ułatwia 
zwijanie.

Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.
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Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12–24 000 Hz
• Impedancja: 24 om
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: OFC

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Waga netto: 0,057 kg

• Waga brutto: 0,18 kg
• Ciężar opakowania: 0,123 kg
• EAN: 87 12581 49811 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,6 x 24,5 x 13,5 cm
• Waga netto: 0,684 kg
• Waga brutto: 2,96 kg
• Ciężar opakowania: 2,276 kg
• EAN: 87 12581 49813 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 12

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22 x 18,8 x 10,5 cm
• Waga netto: 0,342 kg
• Waga brutto: 1,33 kg
• Ciężar opakowania: 0,988 kg
• EAN: 87 12581 49812 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
Słuchawki z pałąkiem na kark
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