
 

Philips
Sluchátka s funkcí potlačení 
šumu

SHN9500
O 85 % vnějšího šumu méně

Aktivní potlačení šumu
Potlačte nepříjemný šum pozadí a vychutnejte si svou hudbu v klidu - díky těmto 
prvotřídním sluchátkům vybaveným aktivní funkcí potlačení šumu až o 85 %. Ideální pro 
použití v letadlech a vlacích

Optimální poslech v hlučném prostředí
• Sofistikovaná elektronika potlačuje nežádoucí šum a o 85 %
• Tlačítko ztlumení umožňuje hovořit bez nutnosti sejmout sluchátka
• Měkké polstrování zajišťuje dokonalé uzavření pro dokonalý zvuk
• Zvuk prvotřídní kvality z neodymových vinutí

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Mimořádně měkké polstrování pro celé hodiny pohodlí
• Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí
• Jednostranný odnímatelný kabel pro zvýšení pohodlí

Vždy připraveno k provozu
• Přenosné pouzdro chrání sluchátka, pokud je nepoužíváte
• Adaptér pro připojení k systému zábavných programů v letadle
• 3,5 - 6,35mm adaptér pro všechny typy audio přístrojů
• Přiložené baterie umožňují okamžité použití výrobku
 



 Potlačení šumu 85 %
Inteligentní technologie potlačení šumu zvyšuje 
potěšení z poslechu při nastavení nízké hlasitosti 
v hlučných prostředích. Je zvláště vhodná 
k odstranění nízkých kmitočtů, jako je hluk 
tryskových motorů, takže si můžete vychutnat 
tlumenou hudbu za letu, ve vlaku a na podobných 
místech, aniž byste slyšeli rušivý šum v pozadí. Tato 
technologie vytváří stejné vlnění, ale s opačnou fází, 
než má nežádoucí šum, takže jej účinně vyruší.

Tlačítko ztlumení pro rozhovory
Přepínač ztlumení umožňuje pozastavit funkci 
potlačení šumu a signál vstupu audio, takže lze krátce 
hovořit bez nutnosti snímat sluchátka

Měkké uzavřené polstrování
Polstrování je velmi měkké a uzavírá reproduktory 
kolem uší, takže dokonale přiléhají a vytvářejí skvělý 
zvuk. Díky velmi malému tlaku na uši můžete 
sluchátka pohodlně používat dlouhou dobu.

Zvuk prvotřídní kvality
Očekáváte a zasloužíte si ten nejlepší zvukový výkon 
- vinutí reproduktorů použité v těchto sluchátkách 
využívá ke splnění těchto očekávání úplně nejlepší 
neodymové magnety a opakovaně přináší 
nezapomenutelný výkon.

Mimořádně měkké polstrování
Polstrování je velmi měkké a uzavírá reproduktory 
kolem uší, což vytváří skvělý zvuk. Díky velmi 
malému tlaku na uši můžete sluchátka pohodlně 
používat dlouhou dobu.

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a 
padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a 
uchem zaručuje optimální výkon.

Jednostranný odnímatelný kabel
Odnímatelný kabel se pohodlně ukládá i snadno 
používá. Jestliže spíte, jednoduše kabel odejměte a 
pohybujte se volně.

Praktické přenosné pouzdro
Nejpraktičtější způsob, jak se postarat o sluchátka a 
zabránit zapletení kabelu, pokud je právě 
nepoužíváte.

Adaptér do letadla
Použijte vlastní sluchátka pro poslech zábavných 
programů v letadle. Adaptér snadno převádí 
standardní dvojité monofonní konektory na 
stereofonní konektor sluchátek.

Adaptér pro audio konektory
S tímto adaptérem můžete použít sluchátka na 
zařízení s konektory o průměru 3,5 nebo 6,35 mm a 
získáte tak větší možnost volby.

Baterie je součástí dodávky
Před použitím výrobku nemusíte kupovat baterie. 
Vložte je dovnitř a je to!
SHN9500/00

Přednosti
• Typ balení: Karton
•

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 22 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 500 mW
• Efekt potlačení šumu: -20 dB při 200 Hz
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Neodymový

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 - 6,3 mm stereo
• Odnímatelný kabel: Pro pohodlný spánek
• Povrchová úprava kabelu: Nezamotává se
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: LC-OFC

Příslušenství
• Konektor adaptéru: 3,5 a 6,3 mm
• Adaptér do letadla: Ano, 2 * 3,5 mm
• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

• Kabely: Odnímatelný kabel
• Pouzdro: Včetně ochranného pouzdra

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 2,528 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 26 x 26 x 26 cm
• Čistá hmotnost: 0,382 kg
• Hmotnost obalu: 2,146 kg
• EAN: 87 10895 95224 8
• Počet spotřebitelských balení: 2

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 16,472 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 78 x 54 x 28 cm
• Čistá hmotnost: 2,292 kg
• Hmotnost obalu: 14,18 kg
• EAN: 87 10895 95223 1
• Počet spotřebitelských balení: 12

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 23,4 x 22,9 x 11,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,086 kg
• Čistá hmotnost: 0,191 kg
• Hmotnost obalu: 0,895 kg
• EAN: 87 10895 95221 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
Specifikace
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