
 

Philips
Ľahké slúchadlá

SHL4100
Ľahké a extrémne kompaktné

Výnimočný komfort
Minislúchadlá s hlavovým oblúkom, ktorý sa dá pohodlne zložiť do kompaktnej vreckovej 
veľkosti. Špeciálny dopredu smerujúci reproduktor poskytuje dodatočný komfort a 
zapadne na každé ucho.

Hudba pre vaše uši
• Dopredu smerujúci typ vhodný pre všetky uši zaisťujúci lepší komfort.
• Zliatinový magnet zvyšuje basový výkon a citlivosť
• Konektor pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• Plátový medeno-hliníkový drôt zlepšuje kvalitu zvuku

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Ultraľahký hlavový most zvyšuje pohodlie pri nosení
• 15 mm reproduktor optimalizuje pohodlie nosenia

Vždy pripravený
• Kompaktne poskladané sa dobre hodí do vrecka
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
 



 Dopredu smerujúci typ
Navrhnutý dopredu smerujúci typ uvoľňuje väčšinu 
tlaku pôsobiaceho na uši, čím zaisťuje lepší komfort.

Zliatinový magnet
Zliatina je najlepší materiál pre vytváranie silnejšieho 
magnetického pola, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej 
cievke, dosahuje sa lepšia odozvu basov a celkovo 
vyššia kvalita zvuku.

Konektor pokovaný 24k zlatom
Zakončenie konektora vzácnym zlatým kovom 
zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

CCAW hlasová cievka
Kvalita zvuku sa použitím plátového medeno-
hliníkového drôtu v hlasovej cievke slúchadiel značne 
vylepší.

Ultraľahký hlavový most
Tenký a ľahký hlavový most z nehrdzavejúcej ocele 
je taký ľahký, že si ani nevšimnete, že ho máte.

15 mm reproduktor
15 mm reproduktor je dostatočne malý na dokonalé 
prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie 
ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť 
zaručuje zážitok z počúvania.

Kompaktne poskladateľné
Slúchadlo je navrhnuté tak, že ho môžete poskladať 
do veľmi malého tvaru, takže sa zmestí do vrecka.

1,2 metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 10 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,872 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24 x 22 9 x 19,4 cm
• Čistá hmotnosť: ,627 kg
• Hmotnosť obalu: ,245 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 8,7 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 49 x 47,3 x 41 cm
• Čistá hmotnosť: 1,248 kg
• Hmotnosť obalu: 7,452 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 x 22 x 3.7 cm
• Hmotnosť brutto: ,105 kg
• Čistá hmotnosť: ,026 kg
• Hmotnosť obalu: ,079 kg
•
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