
 

 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

Měkké, pohodlné polstrování

SBCHP400
Dynamické basy

doma i na cestách
Tato tenká výkonná Hi-Fi stereo sluchátka vám umožní dokonalý poslech doma nebo v 
pohybu.

Vždy připraveno k provozu
• Kabel o délce 2 m vám umožní vložit přehrávač do tašky
• 24karátový zlacený konektor zajistí spolehlivé připojení
• 3,5 - 6,35mm adaptér pro všechny typy audio přístrojů
• Lze složit naplocho tak, aby se snadno vešel do tašky

Dokonalý zážitek z poslechu
• 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk
• Poslouchejte, co se děje se sluchátky ve stylu DJ



 32mm vinutí reproduktoru
32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale 
výkonný prvek, který podává nezkreslený zvuk při 
libovolném vstupním výkonu.

Design typu DJ
Sluchátka mají otočný náušník pro jedno ucho.

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

Pozlacený konektor (24k)
Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí 
spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Adaptér pro audio konektory
S tímto adaptérem můžete použít sluchátka na 
zařízení s konektory o průměru 3,5 nebo 6,35 mm a 
získáte tak větší možnost volby.

Plochý skládací
Praktický skládací mechanismus zajišťuje složení 
mušlí, takže je lze snadno uložit do kapsy nebo tašky.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14,4 x 18 x 6,5 cm
• Hmotnost: 0,1301 kg

Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Membrána: mylarová kopule
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 25 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 500 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvoustranný
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 3,5 a 6,3 mm
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Typ kabelu: LC-OFC

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

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22 x 5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,3178 kg
• Čistá hmotnost: 0,1375 kg
• Hmotnost obalu: 0,1803 kg
• EAN: 87 12581 49805 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnější obal
• GTIN: 1 87 12581 49805 1
• Hrubá hmotnost: 1,14 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 22,8 x 16,9 x 20,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,4125 kg
• Hmotnost obalu: 0,7275 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
Sluchátka se sluchátkovým obloukem
Měkké, pohodlné polstrování  
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