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ujące szumy i słuchaj muzyki w spokoju — dzięki słuchawkom z pałąkiem na 

ie redukującym do 75% szumów otoczenia. Idealne do samolotu i pociągu.

alna słyszalność w głośnym otoczeniu
paktowa elektronika eliminuje 75% hałasu z zewnątrz
kie elementy nauszne zapewniają idealny dźwięk dzięki dobremu dopasowaniu

 do Ciebie i Twojego stylu życia
osoby regulacji umożliwiają dopasowanie do własnych potrzeb
yczne gumowe nakładki na uszy zapewniają pewne i wygodne dopasowanie
, lekkie elementy sterujące do regulacji mocy i głośności
wód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

e gotowe do drogi
wód jednostronny to mniejsza plątanina i większa wygoda
pter do podłączania do systemów rozrywkowych na pokładzie samolotu
jściówka 3,5–6,35 mm łączy różne typy urządzeń audio
ki baterii można natychmiast korzystać z produktu
 

Philips
Słuchawki z redukcją 
szumów

SHN5500



 

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 Hz
• Impedancja: 45 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 500 mW
• Skuteczność usuwania szumu: ~10 dB przy 

300 Hz
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczny
• Cewka drgająca: Miedziana

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

Akcesoria
• Przejściówka: Tak, 3,5–6,3 mm
• Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 1,8 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

45 x 19 x 24 cm
• Waga netto: 1,38 kg
• Ciężar opakowania: 0,42 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 16,3 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

80 5 x 47,4 x 54,4 cm
• Waga netto: 3,84 kg
• Ciężar opakowania: 12,46 kg

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

17,9 x 22,4 x 7 cm
• Waga brutto: 0,23 kg
• Waga netto: 0,08 kg
• Ciężar opakowania: 0,15 kg
•

Słuchawki z redukcją szumów
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