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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Pasmo przenoszenia: 16 – 22 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 15 mm
• Typ: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość kabla: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Wygoda
• Regulacja głośności

Akcesoria
• Futerał

Karton wewnętrzny
• EAN: 
• Waga brutto: 
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):  x  x  cm
• Waga netto: 
• Liczba opakowań konsumenckich: 
• Ciężar opakowania: 
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

 x  x  cm
• EAN: 
• Waga brutto: 
• Waga netto: 
• Liczba produktów w zestawie: 
• Rodzaj opakowania: 
• Ciężar opakowania: 
•

Słuchawki douszne
  

Dane techniczne

Data wydania 2009-02-12

Wersja: 5.1.15

12 NC: 9082 100 01656
EAN: 87 10895 75859 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SBCH

Zalety p

Pozłacan
Wykończen
zapewnia b
jakość dźw

cewka dr
Wykorzysta
drutu mied
Copper Cla
słuchawki z

Magnes n
Neodym to
wytwarzani
uzyskuje się
charakterys
dźwięku.

Konstruk
Opatentow
słuchawek 
przestrzenn
użyciu skom
procesorów
korzystanie

Przetwor
Jest wystarc
komfort, a 
wyraźny dź
umożliwiają
muzyki.

System p
Proste i efe
pozwala na
pod brodą.

Przewód
Idealna dłu
swobodę w
urządzenie

Futerał
Ten futerał 
i przewodó

przewód 
Miękka i el
przed uszk
zginaniem.

Regulato
Możliwość 
podchodzen
E590/0

roduktu

a wtyczka
ie wtyczki 
ardziej niez
ięku.

gająca CC
nie najwyż

zianego pok
dded Alumi
nacznie po

eodymow
 materiał, k
a silnego po
 większą cz
tykę tonów

cja Virtua
ana przez f
tworzy efek
ego, który 
plikowanyc

 sygnałowyc
 ze słuchaw

nik głośn
zająco mał
zarazem w
więk bez zn
ce czerpan

rzewodó
ktywne rozw
 poprowadz

 o długośc
gość przewo
yboru miejs
 audio.

to najwygod
w, gdy nie s

z elastycz
astyczna cz
odzeniami, 

r na prze
ustawienia 
ia do źród
wykonane z metalu szlachetnego 
awodne połączenie i lepszą 

AW
szej jakości cewki drgającej z 
rytego aluminium (CCAW, 
nium Wire) w przetworniku 
prawia jakość dźwięku.

y
tóry najlepiej nadaje się do 
la magnetycznego, dzięki czemu 
ułość cewki przetwornika, lepszą 

 niskich i wyższą ogólną jakość 

l Surround
irmę Philips konstrukcja głośnika 
t wirtualnego dźwięku 
był wcześniej osiągalny tylko przy 
h obwodów opóźniających i 
h. Sprawia także, że długie 
ek jest mniej męczące.

ika 15 mm
y, aby zapewnić optymalny 
ystarczająco duży, aby zapewnić 
iekształceń. Ma idealne wymiary 
ie przyjemności ze słuchania 

w asymetrycznych
iązanie zapobiega splątaniu i 
enie przewodu za szyją zamiast 

i 1,2 m
du zapewniająca większą 

ca, w którym można nosić 

niejszy sposób ochrony słuchawek 
ą używane.

nym przegubem
ęść chroni połączenie przewodów 
które mogą być spowodowane ich 

wodzie
preferowanej głośność bez 
ła dźwięku.
0

http://www.philips.com

