
 

 

Philips
Sluchátka s držákem za uši

Černá a žlutá

SHS4800
Nastavitelné upevnění

Nastavitelný držák za uši vyhovuje všem uším
Objímky na vnitřní sluchátkový oblouk těchto sluchátek lze nastavit do 5 různých pozic 
pro osobnější uchycení. Vzduch mezi krytkami a sluchátky poskytuje měkký pocit, neboť 
krytky budou měkčí než polštář.

Hudba pro vaše uši
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Vzduchem polstrované krytky pro skvělé polstrované pohodlí
• 13,5mm reproduktor optimalizuje pohodlí při nošení
• Anatomický držák za uši zvyšuje pohodlí při nošení a stabilitu

Vždy připraveno k provozu
• Pohodlně drží na uchu, jste-li v pohybu
• Odolný ohebný držák zajišťuje pevné a pružné spojení



 Otvory systému Bass Beat
Otvory se systémem Bass beat umožňují pohyb 
vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

24karátový zlacený konektor
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Vzduchem polstrované krytky
Vzduch v prostoru mezi krytkou a reproduktorem 
funguje jako měkký polštářek a snižuje tlak na uši.

13,5mm reproduktor
Jsou dost malá pro optimální pohodlí při nošení a 
dost velká, aby poskytovala nezkreslený zvuk. Ideální 
velikost pro zážitek z poslechu.

Anatomický držák za uši
Držák za uši drží za uchem i během pohybu a 
pohodlně drží sluchátka na místě, kde je zvuk 
nejlepší. Je součástí dotýkající se zadní části ucha a 
proto drží sluchátka na uších

Navrženo pro aktivní život
Ať už běžíte, jedete na kole nebo jste jinak aktivní, 
budou tato sluchátka pohodlně držet na uších.

Design Flexi-Grip

Měkký materiál Flexi-Grip, kterým je povlečen 
korpus sluchátek, vylepšuje celkový výkon a 
prodlužuje životnost výrobku. Chrání připojení 
kabelů ke sluchátkům před poškozením v místech, 
kde dochází k častým ohybům korpusu sluchátek při 
opakovaném kontaktu s prsty uživatele při usazování 
a sundávání sluchátek.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 4,2 x 6,8 x 1,7 cm
• Hmotnost: 0,0151 kg

Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: měď
• Kmitočtová charakteristika: 12–23 500 Hz
• Citlivost: 105 dB
• Impedance: 16 ohm
• Maximální příkon: 50 mW
• Průměr reproduktoru: 13,5 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,1916 kg

• Vnitřní obal (D x Š x V): 10,5 x 7,3 x 16,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,0453 kg
• Hmotnost obalu: 0,1463 kg
• EAN: 87 12581 50033 7
• Počet spotřebitelských balení: 3

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,732 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 30,8 x 22,1 x 18,1 cm
• Čistá hmotnost: 0,3624 kg
• Hmotnost obalu: 1,3696 kg
• EAN: 87 12581 50034 4
• Počet spotřebitelských balení: 24

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,3 x 2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,0512 kg
• Čistá hmotnost: 0,0151 kg
• Hmotnost obalu: 0,0361 kg
• EAN: 87 12581 50032 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
•
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