
 

Philips
Slúchadlá s rušením hluku

SHN9500
O 85% nižší externý hluk

Aktívne potláčanie hluku
Zablokujte rušivý hluk v pozadí a vychutnávajte si hudbu v pokoji - s týmito slúchadlami 
prémiového rozsahu, ktoré aktívne potláčajú hluk v pozadí až o 85%. Ideálne pre 
používanie v lietadlách a vlakoch

Ideálny na počúvanie v hlučnom prostredí
• dômyselná elektronika potláča neželaný hluk o 85%
• Tlačidlo stlmenia umožňuje rozhovory bez skladania slúchadiel z hlavy
• Mäkké ušné vankúšiky zabezpečujú dokonalé tesnenie pre dokonalý zvuk
• Prémiová kvalita zvuku z neodýmiových budičov

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Veľmi mäkké ušné vankúšiky pre hodiny plné pohodlia
• Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort
• Jednostranný odpájateľný kábel pre vyššie pohodlie

Vždy pripravený
• Puzdro na prenášanie chráni slúchadlá, keď ich nepoužívate
• 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
 



 85% 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.

Tlačidlo stlmenia pre rozhovory
Tlačidlo stlmenia umožňuje pozastaviť funkciu 
potláčania hluku a signál vstupu audio, čím poskytuje 
možnosť krátkeho rozhovoru bez potreby skladania 
slúchadiel z hlavy.

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.

Prémiová kvalita zvuku
Očakávate a zaslúžite si ten najlepší zvukový výkon - 
budiče reproduktorov používané v týchto 
slúchadlách využívajú tie najlepšie deodýmiové 
magnety a spĺňajú tieto očakávania a neustále 
zabezpečujú nezabudnuteľný zážitok.

Veľmi mäkké ušné vankúšiky
Ušné podušky sú veľmi mäkké a uzatvárajú slúchadlá 
okolo uší, čím vytvárajú skvelý zvuk. Keďže pôsobia 
na uši minimálnym tlakom, môžete tieto slúchadlá 
používať aj dlhšiu dobu.

Ľahko nastaviteľný hlavový most
Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje 
pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie 
medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje 
optimálny výkon.

Jednostranný odpájateľný kábel
Odpájateľný kábel sa jednak pohodlne uchováva, aj 
jednoducho používa. Pred spaním ho jednoducho 
odpojte a môžete sa voľne pohybovať.

Puzdro na prenášanie
Toto puzdro predstavuje najvhodnejší spôsob, ako 
sa postarať o vaše slúchadlá a zabrániť zamotaniu 
kábla, keď sa nepoužívajú.

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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Hlavné prvky
• Puzdro: Pribalené ochranné puzdro
Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Membrána: Mylarová kupola
• Hlasová cievka: Meď
• Frekvenčná odozva: 20 - 22 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 500 mW
• Efekt zrušenia šumu: -20 dB pri 200 Hz
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Neodýmiový

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 – 6,3 mm stereo
• Oddeliteľný kábel: Pre pohodlný spánok
• Konečná úprava kábla: Proti zamotávaniu
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: LC-OFC

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

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 2,528 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 26 x 26 x 26 cm
• Čistá hmotnosť: 0,382 kg
• Hmotnosť obalu: 2,146 kg
• EAN: 87 10895 95224 8
• Počet spotrebiteľských balení: 2

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 16,472 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 78 x 54 x 28 cm
• Čistá hmotnosť: 2,292 kg
• Hmotnosť obalu: 14,18 kg
• EAN: 87 10895 95223 1
• Počet spotrebiteľských balení: 12

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

23,4 x 22 9 x 11,2 cm
• Hmotnosť brutto: 1,086 kg
• Čistá hmotnosť: 0,191 kg
• Hmotnosť obalu: 0,895 kg
• EAN: 87 10895 95221 7
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
•
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