
 

Philips Cineos
Στερεοφωνικά Ακουστικά 
HiFi

SHP9000
Αυθεντικός ήχος υψηλής πιστότητας

Αυθεντικός ήχος HiFi
Τα κορυφαία σε πιστότητα ακουστικά παρέχουν απεικόνιση ήχου με μεγάλη 
λεπτομέρεια. Οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί ηχείων αντιδρούν με απόλυτη 
ακρίβεια στα ηχητικά σήματα. Ευρεία συχνότητα απόκρισης.

Η τέλεια εμπειρία ακρόασης
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 50mm για ήχο χωρίς καμία παραμόρφωση
• Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
• Γραμμικό καλώδιο Linear Crystal Oxygen Free Copper υψηλής ποιότητας

Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε!
• Εργονομικά επικαλύμματα που βελτιώνουν την άνεση στα αυτιά & τα μπάσα
• Εύκολα προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση
• Σχεδιασμός που αναπνέει για άνεση σε παρατεταμένη χρήση

Πάντα έτοιμο
• Επίχρυσος μετασχηματιστής 24k για εξαιρετικά αξιόπιστη σύνδεση
• Το καλώδιο μονής πλευράς μειώνει το μπλέξιμο και βελτιώνει την άνεση
• Αποσπώμενο καλώδιο 4m για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής & απλούστερη φύλαξη
• Αποσπώμενος μηχανισμός κλειδώματος καλωδίων
• Περιλαμβάνεται θήκη φύλαξης
 



 Διάταξη οδήγησης ηχείου 50 mm
Η διάταξη οδήγησης ηχείου 50 χιλ. συνδυάζει την 
ευαισθησία του συνθετικού mylar με την ισχύ του 
μαγνητικού κυκλώματος νεοδυμίου για δυναμικό 
ήχο χωρίς παραμορφώσεις.

Επικαλύμματα με εργονομικό σχήμα
Το εργονομικό σχήμα των επικαλυμμάτων και τα 
πολυτελή υλικά εξασφαλίζουν πιο άνετη εφαρμογή 
και καλύτερη απόδοση μπάσων χάρη σε μειωμένη 
διαρροή θορύβου.

Καλώδιο LC-OFC
Ο εξαιρετικά καθαρός χαλκός που 
χρησιμοποιείται για αυτό το καλώδιο 
ελαχιστοποιεί τις απώλειες που προκύπτουν κατά 
τη μετάδοση και αποδίδει έξοχη ποιότητα 
σήματος στα ακουστικά και καθαρό ήχο στα αυτιά 
σας.

Καλώδιο μονής πλευράς
Το καλώδιο συνδέεται από τη μία μόνο πλευρά, 
μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μπλεξίματος 
και απλοποιώντας την περιέλιξη του καλωδίου 
προς αποθήκευση.

Αποσπώμενο καλώδιο 4 μέτρων
Το αποσπώμενο καλώδιο συνδέεται και 
αποθηκεύεται εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εύκολα προσαρμόσιμο στήριγμα 
κεφαλής
Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει 
τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών 
και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για 
βέλτιστη απόδοση.

Στήριγμα κεφαλής που αναπνέει
Το στήριγμα κεφαλής 'Auto Fit' με κάλυμμα 
διαθέτει πλέγμα που αναπνέει, ώστε να 
παραμένετε cool και άνετοι ακόμα και μετά από 
παρατεταμένη χρήση.

Μηχανισμός κλειδώματος καλωδίων
Με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια, οι 
τεχνικοί ήχου επανασχεδίασαν το μηχανισμό 
κλειδώματος ώστε να διασφαλιστεί ότι το 
αποσπώμενο καλώδιο δεν θα βγει κατά λάθος.
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Χαρακτηριστικά
• Βύσμα τροφοδοτικού: Επίχρυσο βύσμα 
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Άνοιγμα
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 5 - 40 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 1500 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• Διάμετρος ηχείου: 50 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Μονής πλευράς
• Μήκος καλωδίου: 4 μ.
• Αποσπώμενο καλώδιο
• Φινίρισμα βύσματος: Επίχρυση 24 k
• Τύπος καλωδίου: LC-OFC

Αξεσουάρ

τροφοδοτικού 3,5-6,3 mm 24 k
• Θήκη: Περιλαμβάνεται άνετη θήκη φύλαξης

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

26,1 x 29,2 x 13,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,137 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,28 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,857 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,8 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

29 x 27,5 x 32 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,56 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,24 κ.
•
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