
 

Philips
Lehká sluchátka

SHL4100
Lehká a mimořádně kompaktní

Neobyčejně pohodlná
Sluchátka s malým sluchátkovým obloukem, která lze úhledně složit tak, aby se vešla do 
kapsy. Speciální reproduktory natočené dopředu poskytují neobyčejné pohodlí a sednou 
na každé ucho.

Hudba pro vaše uši
• Provedení natočené dopředu vyhovuje všem uším a zajišťuje větší pohodlí.
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení
• Hliníkové vodiče s měděným pláštěm CCAW zvyšují kvalitu zvuku

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Mimořádně lehký sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí a dobře padne
• 15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení

Vždy připraveno k provozu
• Skládací pro větší kompaktnost, snadno se vejdou do kapsy
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
 



 Provedení natočené dopředu
Navržené v provedení natočeném dopředu, aby se 
odstranila větší část síly svírající uši a bylo zajištěno 
větší pohodlí.

Neodymový magnet
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného 
magnetického pole pro větší citlivost vinutí 
reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší 
kvalitu zvuku.

Pozlacený konektor (24k)
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Hliníkové vodiče s měděným pláštěm 
CCAW
Použití vysoce kvalitních hliníkových vodičů s 
měděným pláštěm CCAW ve vinutí sluchátek 
podstatně zvyšuje kvalitu zvuku.

Ultralehký sluchátkový oblouk
Tenký, lehký sluchátkový oblouk z nerezové oceli je 
tak lehký, že si sotva všimnete, že jej máte na hlavě.

15mm vinutí reproduktoru
15mm vinutí reproduktoru je dost malé, aby vám 
dokonale padlo, a dost velké pro jasný, nezkreslený 
zvuk. Je tedy ideální pro poslech.

Skládací pro větší kompaktnost
Sluchátka jsou zkonstruována tak, aby šla složit na 
neobyčejně malé rozměry a vešla se do kapsy.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 20 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,872 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24 x 22,9 x 19,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,627 kg
• Hmotnost obalu: 0,245 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 8,7 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 49 x 47,3 x 41 cm
• Čistá hmotnost: 1,248 kg
• Hmotnost obalu: 7,452 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 22 x 3,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,105 kg
• Čistá hmotnost: 0,026 kg
• Hmotnost obalu: 0,079 kg
•
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