
 

 

Philips
Slúchadlá s rušením hluku

SHN2500
O 70 % nižší externý hluk

Aktívne potláčanie hluku
Zapnite tieto slúchadlá, aby ste potlačili hluk. Aktívne znižujú dráždivý externý hluk až o 
70%. Dodávajú sa s 3 veľkosťami náušníkov, aby zaistili vynikajúce utesnenie a komfortnú 
priľnavosť. Ideálne do lietadiel alebo vlakov

Ideálny na počúvanie v hlučnom prostredí
• Kompaktná elektronika na 70% potláča neželaný externý šum
• Vytvára perfektné utesnenie pre vynikajúci zvuk

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Pre pohodlie zaveste slúchadlá okolo krku
• 3 zameniteľné náušníky pre optimálnu priľnavosť do každého ucha
• Malý control box nie je ako iné, rozmerné

Vždy pripravený
• Adaptér pre pripojenie k zábavnému systému v lietadle
• 3,5 - 6,35 mm adaptér pripája všetky typy audio zariadení
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku



 70% potláčanie šumu
Inteligentná technológia na potláčanie šumu zlepšuje 
potešenie z počúvania pri nižších úrovniach hlasitosti 
v hlučnom prostredí. Zvlášť je účinná pri 
odstraňovaní nízkych frekvencií, ako je hluk 
prúdového motora, takže si môžete vychutnávať 
jemnú hudbu počas letu, vo vlaku a na podobných 
miestach bez počúvania rušivého hukotu v pozadí. 
Táto technológia v skutočnosti vytvára rovnakú ale 
opačnú vlnovú krivku ako má neželaný hluk, čím ho 
účinne vyruší.

Vytvára perfektné utesnenie
Vynikajúce utesnenie medzi vaším uchom a 
slúchadlom značne zníži neželaný zvuk v pozadí. 
Tieto slúchadlá vďaka svojim vynikajúcim 
charakteristikám izolujúcim hluk neblokujú len 
dráždivý zvuk v pozadí, ale tiež zaisťujú vynikajúcu 
kvalitu zvuku pri nižších nastaveniach hlasitosti.

Nosenie na remienku okolo krku
Pre najpohodlnejší štýl nosenia okolo krku 
jednoducho zatočte kábel okolo hlavy a zaveste 
ovládaciu jednotku okolo krku. Integrovaný posúvač 
kábla zaisťuje dodatočnú oporu.

Na optimálnu priľnavosť do každého 
ucha
Vďaka výberu 3 zameniteľných náušníkov od malej až 
po veľkú veľkosť existuje pár, ktorý vynikajúco 
zapadne do vášho ucha.

Malý control box
Miniatúrne elektronické súčiastky sú inteligentne 
uložené v špeciálne navrhnutom malom control 
boxe.

Pribalený adaptér do lietadla
Používajte slúchadlá počas letu. Adaptér umožňuje 
pripojenie stereo konektora slúchadiel na dva 
štandardné mono konektory.

Pribalený adaptér zvuk. konek.
Tento adaptér umožňuje použitie slúchadiel na 
zariadeniach s 3,5 alebo 6,35 mm konektormi - to 
vám dáva širšiu možnosť výberu audio zariadení.

1,2 metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio 
zariadenie na želané miesto.
SHN2500/00

Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: ,092 kg
•

Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Aktívne stlmenie zvuku: 50-1500 Hz, >10 dB pri 

300 Hz
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 72 ohm pri 1 kHz 72 ohm
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Maximálny príkon: 15 mW
• Efekt zrušenia šumu: ~10 dB pri 300 Hz
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 9 mm
• Typ: Dynamický
• Hlasová cievka: Meď

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: Pokované chrómom
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: Áno, 3,5-6,3 mm
• Zástrčka v lietadle: Áno, 2 * 3,5 mm
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,557 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 13,5 x 12,5 x 26 cm
• Čistá hmotnosť: ,117 kg
• Hmotnosť obalu: ,44 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 4,38 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,5 x 26 x 51,5 cm
• Čistá hmotnosť: ,936 kg
• Hmotnosť obalu: 3,444 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 12,5 x 23,2 x 3.4 cm
• Hmotnosť brutto: ,131 kg
• Čistá hmotnosť: ,039 kg
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