
 

 

Philips
Hodetelefoner med 
hodebøyle med 
støyundertrykking

Støyisolerende puter

SHN9500
85 % mindre bakgrunnsstøy

Aktiv støyundertrykking
Reduser irriterende bakgrunnsstøy og nyt musikken i fred og ro – med disse førsteklasses 
hodetelefonene som aktivt reduserer bakgrunnsstøy med så mye som 85 %. Ideelle til å 
bruke i fly og på tog.

Optimal lytting i bråkete omgivelser
• Sofistikert elektronikk eliminerer uønsket støy med 85 %
• Demp-knappen gjør at du kan snakke med noen uten å ta av deg hodetelefonene
• Myke øreputer gir en perfekt forsegling for perfekt lyd
• Førsteklasses lydkvalitet fra neodymdrivere

Laget for å passe deg
• Supermyke øreputer for komfort i flere timer
• Enkelt justerbart hodebånd sikrer optimal tilpasning og komfort
• Enkeltsidig avtakbar kabel for ekstra anvendelighet

Alltid klar
• Bæreveske som beskytter hodetelefonen når det ikke er i bruk
• Adapter for tilkobling til underholdningssystem om bord i fly
• 3,5-6,35 mm adapter som kan kobles til alle typer lydenheter
• Batteri medfølger slik at produktet kan tas i bruk straks



 85 % støyreduksjon
Smart støyreduksjonsteknologi gjør at du kan skru 
ned lydnivået uten at lytteopplevelsen forstyrres av 
omgivelsesstøy. Den er spesielt effektiv for fjerning 
av lavfrekvente lyder, for eksempel støy fra 
flymotorer, slik at du kan lytte til rolig musikk om 
bord i fly, tog eller lignende steder uten å høre en 
distraherende summing i bakgrunnen. Denne 
teknologien skaper faktisk en bølgeform som 
tilsvarer støyen, men den er omvendt av den 
uønskede støyen slik at den effektivt stenger den ute.

Demp-knapp for samtaler
Med demp-knappen kan du ta en pause i 
støyreduksjonsfunksjonen og "lyd inn"-signalet for å 
snakke med noen uten at du må ta av deg 
hodetelefonene.

Myke øreputer
Øreputene er myke og gjør at høyttaleren omslutter 
øret for å gi en perfekt forsegling og flott lyd. 
Hodetelefonene gir veldig lite press på ørene, og de 
er behagelige å bruke i lange perioder.

Førsteklasses lydkvalitet
Du forventer og fortjener det beste når det gjelder 
lyd – høyttalerdriverne som brukes i disse 
hodetelefonene, benytter de beste 
neodymmagnetene for å imøtekomme 
forventningene, og gir utrolig ytelse gang på gang.

Supermyke øreputer
Øreputene er myke og gjør at høyttaleren omslutter 
øret for å gi en flott lyd. Hodetelefonene gir veldig 
lite press på ørene, og de er behagelige å bruke i 
lange perioder.

Enkelt justerbart hodebånd
En enkelt justerbar mekanisme gir perfekt tilpasning 
med en akustisk forsegling mellom øreputen og øret 
som sikrer optimal lydkvalitet.

Enkeltsidig avtakbar kabel
En avtakbar kabel er både anvendelig å lagre og enkel 
å bruke. Når du sover, kan du bare koble den fra og 
bevege deg fritt.

Bæreveske
Vesken er den mest praktiske måten å ta vare på 
hodetelefonen og unngå ledningskrøll på når på den 
ikke brukes.

Flyadapter inkludert
Koble dine egne hodetelefoner til 
underholdningssystemer om bord i fly. Adapteren 
konverterer vanlige doble monojack-kontakter til en 
stereojack-kontakt for hodetelefoner.

Jack-adapter for lyd inkludert
Med denne adapteren kan du bruke hodetelefonen 
på utstyr med 3,5 eller 6,35 mm jack-kontakter. 
Dermed kan du bruke flere lydenheter.

Batteri inkludert
Du trenger ikke å kjøpe batteri for å komme i gang. 
Bare sett inn batteriet, og du er klar!
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Lyd
• Akustisk system: lukket
• Membran: Mylar-dome
• Magnettype: Neodym
• Talespole: kobber
• Frekvensområde: 20–22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 500 mW
• Støyundertrykkende effekt: ~20 dB ved 200 Hz
• Følsomhet: 102 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Neodym

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,2 m + 1,8 m
• Kontakt: 3,5–6,3 mm
• Overflate på kabel: uten sammenviklinger
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabeltype: LC-OFC

Tilbehør
• Adapterkontakt: 3,5–6,3, 2 x 3,5 mm
• Batteri: 1,5 V R03/AAA
• Ledninger: utskiftbar kabel, avtakbar for praktisk 

soving
• Beskyttende veske: beskyttende veske inkludert

Innereske
• Bruttovekt: 2,528 kg
• Innereske (L x B x H): 26 x 26 x 26 cm
• Nettovekt: 0,382 kg
• Taravekt: 2,146 kg
• EAN: 87 10895 95224 8
• Antall emballasjer: 2

Ytre eske
• Bruttovekt: 16,472 kg
• Yttereske (L x B x H): 78 x 54 x 28 cm
• Nettovekt: 2,292 kg
• Taravekt: 14,18 kg
• EAN: 87 10895 95223 1
• Antall emballasjer: 12

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 23,4 x 22,9 x 11,2 cm
• Bruttovekt: 1,086 kg
• Nettovekt: 0,191 kg
• Taravekt: 0,895 kg
• EAN: 87 10895 95221 7
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
•
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