
 

Philips
Slúchadlá s rušením hluku

SHN5500
O 75% nižší externý hluk

Aktívne potláčanie hluku
Zablokujte rušivý hluk v pozadí a vychutnávajte si hudbu v pokoji - s týmito slúchadlami 
so šnúrkou na krk, ktoré aktívne potláčajú hluk v pozadí až o 75%. Ideálne pre používanie 
v lietadlách a vlakoch

Ideálny na počúvanie v hlučnom prostredí
• Kompaktná elektronika na 75% potláča neželaný externý šum
• Mäkké ušné vankúšiky zabezpečujú dokonalé tesnenie pre dokonalý zvuk

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• 3 spôsoby nastavenia pre osobný komfort
• Flexibilné gumené háčiky do uší pre komfortnú a bezpečnú priľnavosť
• Tenké ľahké ovládanie pre nastavenie výkonu a hlasitosti
• 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Vždy pripravený
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie
• Adaptér pre pripojenie k zábavnému systému v lietadle
• 3,5 - 6,35 mm adaptér pripája všetky typy audio zariadení
• Batérie sú pribalené, takže výrobok môžete hneď používať
 



 75% 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.

Ušné podušky s mäkkým tesnením
Ušné podušky sú veľmi mäkké a uzatvárajú slúchadlá 
okolo uší, čím vytvárajú dokonalé tesnenie a 
dokonalý zvuk. Keďže pôsobia na uši minimálnym 
tlakom, môžete tieto slúchadlá používať aj dlhšiu 
dobu.

3 spôsoby nastavenia
3 spôsoby nastavenia vďaka flexibilnému kĺbu 
umožňujúcemu otáčanie o 360 stupňov spolu s 3-
polohovým gumeným háčikom a šnúrkou na krk vám 
poskytnú dokonalý komfort pre hodiny počúvania.

Flexibilné gumené háčiky do uší
Gumené háčiky na uši zaisťujú pevné uchytenie pre 
bezpečné a komfortné uchytenie, vďaka čomu 
zostanú slúchadlá na svojom mieste počas hodín 
počúvania. Ideálne pre aktívne používanie.

Tenké a ľahké ovládanie
Tenká ovládacia jednotka sa nachádza na kábli 
slúchadla, vďaka čomu zaisťuje pohodlné nastavenie 
hlasitosti a ovládanie zapínania/vypínania pre funkciu 
potlačenia šumu. Jasný indikátor napájania vás tiež 
upozorní, aby ste produkt v prípade nepoužívania 
vypli, čím sa zaistí predĺžená životnosť batérie.

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

Jednostranný kábel
Kábel je zvyčajne pripojený len ne jednej strane, čo 
značne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho 
navíjanie.

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.

Vrátane batérie
Nemusíte kupovať žiadne batérie. Vložte pribalené 
batérie a môžete začať.
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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: 45 ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Maximálny príkon: 500 mW
• Efekt zrušenia šumu: ~10 dB pri 300 Hz
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 32 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
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1.8 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 45 x 19 x 24 cm
• Čistá hmotnosť: 1 38 kg
• Hmotnosť obalu: ,42 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 16 3 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 80 5 x 47,4 x 54,4 cm
• Čistá hmotnosť: 3 84 kg
• Hmotnosť obalu: 12,46 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17,9 x 22,4 x 7 cm
• Hmotnosť brutto: ,23 kg
• Čistá hmotnosť: ,08 kg
• Hmotnosť obalu: ,15 kg
•

Technické údaje
Slúchadlá s rušením hluku
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