
 

 

Philips
Słuchawki z redukcją 
szumów

SHN2500
70% mniej szumów z zewnątrz

Aktywna redukcja hałasu
Włącz, aby się wyłączyć — słuchawki douszne z redukcją szumów aktywnie zmniejszają 
irytujący hałas zewnętrzny nawet o 70%. Dostarczane są z nasadkami w 3 rozmiarach, co 
zapewnia doskonałe i komfortowe dopasowanie. Doskonałe w samolocie i w pociągu

Optymalna słyszalność w głośnym otoczeniu
• Kompaktowa elektronika eliminuje 70% hałasu z zewnątrz
• Doskonałe dopasowanie zapewnia doskonały dźwięk

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Zawieś słuchawki na szyi dla wygody
• 3 wymienne, gumowe nakładki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha
• Mała jednostka sterująca zastępuje duże jednostki tego typu

Zawsze gotowe do drogi
• Adapter do podłączania do systemów rozrywkowych na pokładzie samolotu
• Przejściówka 3,5–6,35 mm łączy różne typy urządzeń audio
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 70% redukcja szumów
Inteligentna technologia redukcji szumów zwiększa 
przyjemność cichego słuchania muzyki w hałaśliwym 
otoczeniu. Szczególnie skutecznie eliminuje dźwięki 
o niskiej częstotliwości, np. hałas silników, dzięki 
czemu można cicho słuchać muzyki podczas lotu, w 
pociągach i podobnych miejscach, nie słysząc 
uciążliwego hałasu w tle. Funkcja ta tworzy równą, 
ale przeciwstawną charakterystykę szumu, która 
efektywnie eliminuje zbędne szumy.

Doskonałe dopasowanie
Doskonałe dopasowanie słuchawek do uszu 
znacząco zmniejsza niepożądany szum otoczenia. 
Dzięki doskonałej charakterystyce izolowania hałasu 
słuchawki nie tylko blokują irytujący szum, lecz także 
zapewniają doskonałą jakość dźwięku przy 
niewielkiej głośności.

Pasek na szyję
Aby wygodnie nosić słuchawki na pasku na szyję, po 
prostu przełóż przewód nad głową, tak aby zawiesić 
urządzenie sterujące na szyi. Dodatkową pomoc 
zapewnia zintegrowany suwak przewodu.

Optymalne dopasowanie do każdego 
ucha
Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nakładek 
dousznych w różnych rozmiarach, na pewno 
znajdziesz parę, która będzie najlepiej pasować do 
Twoich uszu.

Mała jednostka sterująca
Miniaturowe urządzenie elektroniczne pomysłowo 
umieszczone w specjalnie zaprojektowanej małej 
obudowie.

Przejściówka samolotowa
Można podłączyć własne słuchawki do systemu 
kinowego w samolocie. Przejściówka umożliwia 
łatwe podłączenie stereofonicznej wtyczki 
słuchawek do standardowego podwójnego gniazda 
monofonicznego.

Przejściówka gniazda audio
Dzięki tej przejściówce można podłączać słuchawki 
do urządzeń z gniazdami 3,5 mm lub 6,35 mm, dzięki 
czemu można korzystać z szerszej gamy sprzętu.

Przewód o długości 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.
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Zalety
• Przejściówka: Tak, 3,5–6,3 mm • Ciężar opakowania: 0,092 kg
•

Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• System aktywnej redukcji szumów: 50–1 500 Hz, 

>10 dB przy 300 Hz
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 40 - 20000 Hz
• Impedancja: 72 omy przy 1 kHz, 72 omy
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 15 mW
• Skuteczność usuwania szumu: ~10 dB przy 300 Hz
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 9 mm
• Typ: Dynamiczne
• Cewka drgająca: Miedziany

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria

• Wtyk samolotowy: Tak, 2 x 3,5 mm
• Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,557 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

13,5 x 12,5 x 26 cm
• Waga netto: 0,117 kg
• Ciężar opakowania: 0,44 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 4,38 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

28,5 x 26 x 51,5 cm
• Waga netto: 0,936 kg
• Ciężar opakowania: 3,444 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,5 x 23,2 x 3,4 cm
• Waga brutto: 0,131 kg
• Waga netto: 0,039 kg
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