
 

 

Philips
Słuchawki douszne

SHH9700
Precyzyjny dźwięk kierunkowy

do telefonów Nokia XpressMusic
W oparciu o intensywne badania udało się stworzyć te ergonomicznie zbudowane słuchawki 
z unikalnym, wygiętym kształtem tuby akustycznej. Dopasowane do naturalnych kształtów 
kierują dźwięk bezpośrednio do bębenków, dostarczając w ten sposób muzykę bez zakłóceń.

Zawsze gotowe do drogi
• Przedłużacz zapewniający odpowiednią długość przewodu w zależności od potrzeb.
• Poręczny pokrowiec zapinany na zamek do przechowywania słuchawek i przewodu.

Dźwięk wysokiej jakości
• Wygięta tuba akustyczna pozwala przesyłać kierunkowy i precyzyjny dźwięk
• Wyjątkowa izolacja szumów zapewnia doskonały dźwięk przy niskiej głośności
• Precyzyjnie dostrojone głośniki odtwarzają szeroki zakres częstotliwości
• Otwory systemu Turbo Bass – przepływ powietrza i najgłębsze, najbogatsze basy

Korzystaj z nich dłużej
• Wyjątkowo miękkie gumowe nasadki zapewniają niespotykany komfort
• Miękkie, gumowe, silikonowe nakładki douszne zapewniają długotrwały komfort
• Ergonomiczna konstrukcja zapewnia najwyższy komfort i lepsze dopasowanie

Idealnie pasuje do Twojego telefonu
• Długość przewodu dostosowana do używania łącznie z mikrofonem
• Przeznaczony dla Nokia XpressMusic



 Wyjątkowo miękkie gumowe nasadki
Wyjątkowo miękki materiał gumowych nasadek jest 
przyjemny w dotyku i bez wysiłku dopasowuje się do 
uszu. Słuchawki douszne nigdy nie były tak wygodne.

Kierunkowy dźwięk
Wygięta tuba akustyczna została zaprojektowana 
według krzywizny ludzkiego ucha w taki sposób, że 
fale dźwiękowe z głośnika są kierowane wprost do 
bębenka z największą precyzją

Długotrwały komfort
Nakładki douszne zostały wykonane z bardzo 
miękkiego materiału silikonowego, rewelacyjnego w 
dotyku, który dopasowuje się do ucha. Są tak 
wygodne, że żal je wyjmować.

Lepsze, naturalne dopasowanie
Wygięta tuba akustyczna została ergonomicznie 
zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii 
ludzkiego ucha. Dopasowuje się idealnie, 
zapewniając wysoki poziom komfortu i niespotykaną 
wygodę.

Najlepszy dźwięk przy niskiej głośności
Zwiększanie głośności w hałaśliwych miejscach nie 
jest już konieczne. Wygięta tuba akustyczna i 
doskonale dopasowane nakładki douszne pozwalają 
w znacznym stopniu odciąć hałas w tle, dostarczając 
dźwięk o takiej samej jakości przy niższej głośności i 
zapewniając dłuższą żywotność baterii.

Wyjątkowo długi przewód
Wyjątkowa długość przewodu, jaką zapewnia 
przedłużacz, umożliwia większą swobodę ruchu, bez 
konieczności przenoszenia źródła dźwięku. Długość 
można regulować zgodnie z własnymi potrzebami.

Zgrabnie przechowuje słuchawki
Ten szykowny i niewielki pokrowiec zapinany na 
zamek nie tylko wygląda stylowo, ale również 
przechowuje zgrabnie słuchawki wraz z przewodem, 
gdy z nich nie korzystasz.

Szeroki zakres częstotliwości
Akustycznie dostrojone przetworniki głośników 
opracowano szczegółowo z myślą o odtwarzaniu 
możliwie najszerszego zakresu częstotliwości dla 
każdego utworu. Zapewniają tym samym najgłębsze i 
najbogatsze tony niskie oraz krystalicznie czyste tony 
wysokie we wszystkich utworach muzycznych

Najgłębsze, najbogatsze basy
Otwory systemu Turbo Bass zapewniają przepływ 
powietrza umożliwiający powstanie wysokiej jakości 
dźwięku Hi-Fi i najgłębszych, najbogatszych basów.

Słuchawki przystosowane do użytku z 
mikrofonem
Długość przewodu słuchawek jest dobrana w taki 
sposób, by zapewnić optymalne rejestrowanie 
dźwięku przez mikrofon złącza słuchawek. Jest ona 
także optymalna do podłączania słuchawek do złącza 
słuchawek. Złącza słuchawek umożliwiają 
korzystanie ze standardowych słuchawek (bez 
mikrofonu, ze standardową wtyczką 3,5 mm) w 
połączeniu z telefonem. Zazwyczaj są dostarczane w 
zestawie z telefonem, jednak można je również kupić 
osobno. Złącza Philips SHH1XXX mogą 
współpracować z telefonami większości marek. 
Zapewniają optymalną długość przewodu łączącego 
słuchawki z telefonem.

Przeznaczony dla Nokia XpressMusic
Ten produkt został opracowany specjalnie do użytku 
z telefonami Nokia XpressMusic. Został on 
dokładnie przetestowany z tym modelem telefonu w 
celu zapewnienia najlepszej jakości.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 6–23 500 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

asymetryczne
• Długość przewodu: 0,35 m + 1 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria
• Przedłużacz

Wymiary opakowania
• Waga brutto: 0,073 kg
• Waga netto: 0,009 kg
• Ciężar opakowania: 0,064 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,2 x 22 x 3,5 cm

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

57 x 50,5 x 58,8 cm
• Waga brutto: 12,516 kg
• Waga netto: 0,864 kg
• Ciężar opakowania: 11,652 kg

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,703 kg
• Waga netto: 0,054 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,6 x 24,3 x 14 cm
• Ciężar opakowania: 0,649 kg
•
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