
 

 

Philips
Audio sluchátka s kabelem

SHP2000
Luxusní pohodlí

Lehká sluchátka plné velikosti s plně nastavitelným sluchátkovým obloukem a mušlemi, 
které perfektně padnou a poskytují pohodlný poslech

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Plně nastavitelný sluchátkový oblouk a náušníky, které perfektně padnou
• Plyšové polstrování sluchátek pro pohodlný dlouhodobý poslech

Dokonalý zážitek z poslechu
• Maximálně velké náušníky potlačují vnější hluk

Vždy připraveno
• Kabel o délce 2 m vám umožní vložit přehrávač do tašky



 2m kabel
Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti 
pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení 
nosit.

Perfektně padnoucí
Plně nastavitelný sluchátkový oblouk a náušníky, 
které perfektně padnou

Maximálně velké náušníky
Maximálně velké náušníky potlačují vnější hluk

Plyšové polstrování sluchátek
Plyšové polstrování sluchátek pro pohodlný 
dlouhodobý poslech
SHP2000/10
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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Kmitočtová charakteristika: 15 - 22 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 500 mW
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Konektor adaptéru: 3,5 a 6,3 mm

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,4051 kg
• Čistá hmotnost: 0,2263 kg
• Hmotnost obalu: 0,1788 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,4655 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,6789 kg
• Hmotnost obalu: 0,7866 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
Audio sluchátka s kabelem
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