
 

Philips
Nyakpántos fejhallgató

SHS8200
Ultra kompakt nyakpánt

Teljesen laposra hajtható
A hatalmas, 32 mm-es meghajtók és bass beat szellőzők hihetetlenül mély, dinamikus 
hangzást nyújtanak, a lapos, összehajtható nyakpánttal pedig igazán könnyű a tárolás és a 
viselet.

Zene füleinek
• A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt
• A Bass beat szellőzők biztosítják a légmozgást a jobb hangminőség érdekében
• Nagyobb basszus és érzékenység a neodímium mágnessel
• Élvezze az osztályelső termék optimális hangminőségét
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt

Az Ön stílusához készült
• Különlegesen puha textil a maximális kényelemért
• Kontúros kialakítás a nyak körül, a kényelmes illeszkedésért
• Az ergonomikus fejhallgató növeli a felhasználó kényelmét

Mindig készen áll
• Lapos, ha összehajtja és így könnyen elfér a zsebében
• A megerősített csatlakozás megnöveli a tartósságot
• Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet
• Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz
 



 32 mm-es hangszóró
A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy 
teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti 
teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

Bass Beat szellőzők
A Bass Beat szellőzők biztosítják a légmozgást a jobb 
hangminőség és a gazdagabb és teltebb mélyhangok 
érdekében.

Neodímium mágnes
A Neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek 
létrehozásához, nagyobb hangtekercs 
érzékenységgel, jobb mélyhangvisszaadás és jobb 
összteljesítménnyel és hangminőséggel.

Kiváló hangminőség
Akusztikailag finomított design és kiváló minőségű, 
osztályában legjobb hangteljesítmény.

24 karátos arannyal borított dugó
Biztos lehet benne, hogy az arany borítás a dugón 
sokkal megbízhatóbb és jobb minőségű audió 
kapcsolatot nyújt Önnek.

Különlegesen puha textil
A szuperpuha anyag rendkívül kellemes tapintású, így 
maximálisan kényelmes viseletet biztosít.

Kontúros kialakítás
Kontúros kialakítás a nyak körül, a kényelmes 
illeszkedésért

kényelmes kialakítás
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.

Valóban laposra hajtható
A fejhallgató igen laposra hajtható össze, és így 
könnyen elfér a zsebében.

Megerősített csatlakozás
A puha műanyag rész a fejhallgatón csökkenti a kábel 
feszülését, védi a kapcsolatot és megelőzi a 
folyamatos hajlításból eredő sérüléseket.

Egyoldalas kábel
A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, 
ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti 
a feltekerését, ha eltárolja.

1,2 méter hosszú kábel
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot 
nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol 
kívánja viselni az audioeszközt.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaátvitel: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 24 ohm
• Maximális energiabemenet: 100 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérő: 32 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,5 x 23,2 x 3,2 cm
• Nettó tömeg: 0,056 kg
• Bruttó tömeg: 0,14 kg
• Önsúly: 0,084 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 51 x 30 x 56 cm
• Nettó tömeg: 8,72 kg
• Bruttó tömeg: 9,4 kg
• Önsúly: 0,68 kg

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24 x 13,5 x 26 cm
• Nettó tömeg: 0,84 kg
• Bruttó tömeg: 1,09 kg
• Önsúly: 0,25 kg
•
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