
 

 

Philips
Zajkioltó fejhallgató

SHN2500
70%-kal kevesebb külső zaj

Aktív zajkioltás
Kapcsolja be, és kapcsolódjon ki a fülbe helyezhető zajkioltó fejhallgató segítségével, amely aktívan, 
akár 70%-os mértékben képes kiszűrni a zavaró külső zajokat. 3 különböző fülpárnamérettel 
kapható, így tökéletes szigetelést és kényelmes viseletet biztosít. Repülőgépen és vonaton ideális.

Tökéletesen hallható zajos környezetben
• A kompakt elektronika akár 70%-os zajkioltásra képes
• A tökéletes hangzás érdekében tökéletes szigetelést biztosít

Az Ön stílusához készült
• A fejhallgatót a kényelmesen a nyakáról lógatva is viselheti.
• A 3 cserélhető gumi fülbetét kiválóan illeszkedik minden fülhöz
• A kis vezérlődoboz miatt nem szükségesek nagy vezérlődobozok

Mindig készen áll
• Adapter a repülőgépes szórakoztató rendszer csatlakoztatáshoz
• 3,5 – 6,35 mm-es adapterrel minden fajta audioeszközhöz csatlakozhat
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz



 70%-os zajkioltás
Az intelligens zajmegszűntetésnek köszönhetően 
alacsonyabb hangerővel is zavartalanul élvezheti a 
zenét, zajos környezetben is. Különösen a mély 
hangok kiszűrésében hatékony, mint például a 
sugárhajtású gépek motorhangja, így repülés, vagy 
vasúti utazás közben is átadhatja magát a lágy zene 
élvezetének; de egyéb, hasonlóan zajos 
környezetben sem kell a zavaró háttérhang-
hatásoktól tartania. A rendszer egy, a zajjal 
egyenértékű, de ellentétes előjelű hullámjelet 
generál, ami maradéktalanul kioltja azt.

Tökéletes szigetelés
A fül és a fejhallgató tökéletes illeszkedésének 
köszönhetően jelentős mértékben csökken a zavaró 
zaj mértéke. Különleges zajkiszűrő képessége révén 
a fejhallgató nem csupán csökkenti a kellemetlen 
háttérzajt, hanem kisebbre állított hangerő mellett is 
kiváló hangminőséget biztosít.

Nyakpánton hordható
Kényelmesen viselheti a fejhallgatót, ha a kábelt feje 
tetején átvezeti, és úgy helyezi el, hogy a 
vezérlődoboz a nyakáról lógjon. A beépített 
kábelcsúszka további segítséget jelent az 
elrendezésnél.

Az optimális illeszkedésért
A 3 különböző méretű, cserélhető gumi fülbetét 
valamelyike biztosan pontosan illeszkedik a fülébe.

Kis vezérlődoboz
A miniatűr elektronika egy speciálisan kiképzett, 
apró vezérlődobozban helyezkedik el.

repülőgép-csatlakozóval
Használja saját fejhallgatóját repülés közben is. Az 
adapter egyszerűen átalakítja a standard dupla monó 
jack dugót sztereó fejhallgató jack dugóvá.

audiocsatlakozó-adapterrel ellátva
Ezzel az adapterrel a 3,5 vagy 6,35 mm-es jack 
csatlakozóval rendelkező eszközökhöz is 
használhatja fejhallgatóját.

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.
SHN2500/00

Fénypontok
• Adapter dugasz: Igen, 3,5-6,3 mm • Önsúly: 0,092 kg
•

Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Aktív zajcsökkentés: 50-1 500 Hz, >10 dB 300 Hz-

nél
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 40 - 20 000 Hz
• Impedancia: 72 Ohm 1 kHz-en, 72 Ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális energiabemenet: 15 mW
• Zajmegszüntető hatás: ~10 dB 300 Hz-en
• Érzékenység: 102 dB
• Hangszóró átmérő: 9 mm
• Típus: Dinamikus
• Hangtekercs: Réz

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú
• Kábel típusa: OFC

Tartozékok

• Csatlakozódugasz repülőgépre: Igen, 2 * 3,5 mm
• elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,557 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

13,5 x 12,5 x 26 cm
• Nettó tömeg: 0,117 kg
• Önsúly: 0,44 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 4,38 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

28,5 x 26 x 51,5 cm
• Nettó tömeg: 0,936 kg
• Önsúly: 3,444 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,5 x 23,2 x 3,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,131 kg
• Nettó tömeg: 0,039 kg
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