
kladací hlavový most
S
Úžasný zvuk

Vezmite si tieto slúchadlá so sebou všade a užívajte si s hudbou, kdekoľvek sa 

nachádzate.

Hudba pre vaše uši
• 40 mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Vychutnajte si najlepší výkon a optim. kvalitu zvuku
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní

Vždy pripravený
• Kábel s dĺžkou 1,5 metra, ktorý vám umožní uložiť si prehrávač do tašky
• 3,5 - 6,5 mm adaptér pripája všetky typy audio zariadení
• Záhlavný oblúk slúchadiel sa dá zložiť pre ľahšie uskladnenie
Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom
SBCHS900
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Zvuk
• Akustický systém: Otvorený
• Frekvenčná odozva: 10 - 28 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Maximálny príkon: 500 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Dynamický

• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Zakončenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Typ kábla: OFC
• Pripojenie kábla: Jednostranné
•
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,5-metrový kábel
deálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu 
ohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše 
udio zariadenie.

0 mm reproduktor
0 mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového 
ateriálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje 

vuk bez počuteľného skreslenia.

onektor pokovaný 24k zlatom
akončenie konektora vzácnym zlatým kovom zaručí 
poľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

ribalený adaptér zvuk. konek.
ento adaptér umožňuje použitie slúchadiel na 
ariadeniach s 3,5 alebo 6,5 mm konektormi - to vám 
áva širšiu možnosť výberu audio zariadení.

omfortné vankúšiky do uší
peciálny tvar a luxusné materiály použité na ušné 
ankúšiky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a 
aximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a 

ylepšujú aj výkon basov. Ušné vankúšiky sú tvarované 
ak, aby sa dokonale prispôsobili okolo ucha.

ohodlné nosenie
oto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
oskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
lhodobého počúvania.

okonalá kvalita zvuku
kusticky ladený dizajn a vysoká kvalita zabezpečujú 
rvotriedny výkon zvuku.

kladací záhlavný oblúk
eď nepoužívate slúchadlá, môžete ich zložiť za 
čelom praktického uskladnenia.

liatinový magnet
liatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
agnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 

ievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo vyššia 
valita zvuku.
SBCHS900/00

Technické údaje Najdôležitejšie produkty

Slúchadlá s hlavovým oblúkom
  


