
 

 

Philips
Căști cu suport pentru 
urechi

Drivere 15mm/post. închisă
Suport pentru ureche

SHS8200BK
Sunet natural, clar

Aceste căşti rotative se adaptează profil. urechii, fixându-se uşor, dar sigur. Posib. de a 
alege dintre cele trei dimens. de capete asigură o etanş. perfectă care sporeşte calit. sunet.

Pentru o satisfacţie muzicală deosebită
• Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
• Izolarea zgomotelor pasive pentru sunet de calitate la volum redus
• Turbo Bass vă oferă un bas splendid, profund și dinamic
• Difuzor eficient, foarte-mic, pentru fixare și sunet perfect

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• 3 pernuţe din cauciuc, interschimbabile, pentru o fixare optimă în ureche
• Suporturi flexibile pentru urechi, pentru o fixare confortabilă și sigură
• Ieșire prin spate a cablului pentru mai mult confort

Mereu pregătit
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior
• Design anti-șoc pentru un plus de siguranţă



 Conector placat cu aur de 24k
Asiguraţi o conexiune perfectă și un sunet de calitate 
cu ajutorul conectorului placat cu aur.

Cablu de1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Pentru o fixare optimă în orice ureche

Având la dispoziţie 3 pernuţe interschimbabile cu 
dimensiuni de la mici la mari, va exista cu siguranţă o 
pereche care să facă aceste căști Philips să se fixeze 
perfect în urechea dvs.

Design anti-smulgere
Graţie designului unic, indiferent de activităţile la 
care participaţi, aceste căști vor rămâne fixate în 
urechi, în siguranţă și confort. La tragerea cablului, 
acestea se fixează și mai bine.

Suporturi moi din cauciuc pt. urechi
Suporturile din cauciuc pentru ureche dispun de un 
sistem anti-alunecare pentru o fixare suplimentară, 
confortabilă și sigură a căștilor, ore întregi. Ideale 
pentru o utilizare activă.

Izolarea zgomotelor pasive
Prin fixarea perfectă în ureche sunt eliminate 
zgomotele de fond nedorite care afectează plăcerea 
de a asculta muzica preferată. Cu ajutorul acestor 
căști, puteţi savura în continuare un sunet de calitate 
excelentă la volum redus și în plus, beneficiaţi de o 
durată mai mare de utilizare a bateriei.

Ieșire cablu prin spate
Cablul căștilor este centrat în spatele dispozitivului 
de fixare pe gât, astfel încât nici nu veţi observa că 
există.

Turbo Bass
Designul unic amplifică tonurile joase, direcţionându-
le spre urechile dvs. Rezultatul este o experienţă de 
o fidelitate fantastică.

Difuzor eficient, foarte-mic
Astfel, vă bucuraţi în continuare de calitatea 
excelentă a sunetului din căști, la volum redus și 
beneficiaţi în același timp de o durată mai mare de 
funcţionare a bateriei.
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Sunet
• Sistem acustic: desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 9 - 24.000 Hz
• Impedanţă: 16 ohm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 107 dB

• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: unilateral
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Finisaj conector: placat cu aur
• Tip cablu: OFC
•
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