
 

 

Philips
Fejpántos fejhallgató

Puha, kényelmes fülpárnák

SBCHP400
Dinamikus mélyhang

otthon és utazás közben egyaránt
Ez a karcsú, nagy teljesítményű Hi-Fi sztereó fejhallgató tökéletes hangélményt nyújt 
otthon és utazás közben egyaránt.

Mindig készen áll
• A 2 méteres kábelnek köszönhetően a lejátszót táskájába is teheti
• A 24 karátos arannyal borított dugó ultra megbízható kapcsolatot nyújt
• 3,5 – 6,35 mm-es adapterrel minden fajta audioeszközhöz csatlakozhat
• Teljesen laposra csukható, hogy könnyen beleférjen a táskába

A tökéletes hangélmény
• A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt
• Egyik fülével hallgassa DJ módra a fejhallgatót, másikkal a környezetét



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

DJ figyelő stílus
Megfordítható fülkagyló, hogy egy füllel tudja 
hallgatni

2 m-es kábel
Ideális kábelhossz, melynek köszönhetően szabadon 
mozoghat, és eldöntheti, hogy hová viszi audió 
készülékét.

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

Audiocsatlakozó-adapterrel ellátva
Ezzel az adapterrel a 3,5 vagy 6,35 mm-es jack 
csatlakozóval rendelkező eszközökhöz is 
használhatja fejhallgatóját.

Teljesen laposra összehajtható
Kényelmesen összecsukható kialakításának 
köszönhetően a hallgató teljesen lapossá válik, így a 
lehető legkisebb helyet foglalja zsebben vagy a 
táskában.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

14,4 x 18 x 6,5 cm
• Tömeg: 0,1301 kg

Hangzás
• Akusztikus rendszer: zárva
• Membrán: Mylar dóm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Lengőtekercs: CCAW
• Frekvenciaátvitel: 20 - 25 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális bemeneti teljesítmény: 500 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: kétoldalas
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábel típusa: LC-OFC

Tartozékok
• Adapter dugasz: 3,5 – 6,3 mm

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Bruttó tömeg: 0,3178 kg
• Nettó tömeg: 0,1375 kg
• Táratömeg: 0,1803 kg
• EAN: 87 12581 49805 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 49805 1
• Bruttó tömeg: 1,14 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

22,8 x 16,9 x 20,7 cm
• Nettó tömeg: 0,4125 kg
• Táratömeg: 0,7275 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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