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Svorka na ucho

SHS8200BK
Čistý prirodzený zvuk

Tieto otočné svorky na uši sa prispôsobia vašim ušiam a zaručia jemné, no veľmi pevné 
uchytenie. Výber z troch veľkostí náušníkov zaistí vynikajúce priliehanie a dokonalý zvuk 
v špičkovej kvalite.

Pre vynikajúci zážitok z hudby
• Konektor pozlatený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Izolácia pasívneho šumu pre lepší zvuk pri nižšej hlasitosti
• Turbo Bass poskytuje skvelé hlboké a dynamické basové tóny
• Extrémne malý efektívny reproduktor pre vynikajúcu priľnavosť a zvuk

Vyrobený pre Vás a Váš životný štýl
• 3 zameniteľné náušníky pre optimálnu priľnavosť do každého ucha
• Flexibilné gumené háčiky do uší pre komfortnú a bezpečnú priľnavosť
• Výstup kábla vzadu zvyšuje pohodlie a praktickosť

Vždy pripravené
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
• Dizajn zabraňujúci ťahaniu pre dodatočne bezpečné upevnenie



 Konektor pozlatený 24k zlatom
Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí 
spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

1,2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.

Na optimálnu priľnavosť do každého 
ucha

Vďaka výberu 3 zameniteľných náušníkov, od malých 
až po veľké, vždy nájdete pár, vďaka ktorému tieto 
slúchadlá Philips vynikajúco zapadnú do vášho ucha.

Dizajn zabraňujúci ťahaniu
Vďaka jedinečnému dizajnu týchto slúchadiel nezáleží 
na tom, aké aktivity vykonávate. Stále zostanú 
bezpečne a komfortne vo vašich ušiach. Keď sa 
potiahne za kábel, pritlačia sa k sebe.

Flexibilné gumené háčiky do uší
Gumené háčiky na uši zaisťujú pevné uchytenie pre 
bezpečné a komfortné uchytenie, vďaka čomu 
zostanú slúchadlá na svojom mieste počas hodín 
počúvania. Ideálne pre aktívne používanie.

Izolácia pasívneho šumu
Vynikajúce a priľnavé upevnenie v uchu zastaví 
neželaný zvuk v pozadí, ktorý obmedzuje zážitok z 
čistého počúvania vašej obľúbenej hudby. To 
znamená, že si stále vychutnávate vynikajúcu kvalitu 
slúchadiel aj pri nižších nastaveniach hlasitosti a tiež 
máte úžitok z dlhšej životnosti batérií.

Výstup kábla vzadu
Kábel slúchadiel sa nachádza vzadu v strede 
záhlavného oblúka, takže ho ani nebudete vnímať.

Turbo Bass
Unikátne prevedenie basovej vlny znásobuje basové 
tóny tým, že ich smeruje k ušiam poslucháča. 
Výsledkom je fantastický realizmus a pôsobivejší 
zážitok z počúvania.

Extrémne malý efektívny reproduktor
To znamená, že si stále vychutnáte vynikajúcu kvalitu 
zvuku aj pri nižšom nastavení hlasitosti a tiež budete 
mať úžitok z dlhšej životnosti batérie.
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 9 – 24 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 107 dB

• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranné
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Typ kábla: OFC
•
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