
 

 

Philips
Căști cu bandă de susţinere

SBCHP400
Bas dinamic

acasă sau pe drum
Aceste căşti HiFi stereo puternice şi subţiri vă o oferă o experienţă sonoră perfectă atât 
acasă, cât şi pe drum.

Mereu pregătit
• Prevăzut cu un cablu de 2 m lungime
• Adaptor cu aur de 24k, pentru o conexiune de calitate
• Adaptor 3,5 - 6,35 mm pentru toate tipurile de echipamente audio.
• Se pliază, pentru a încăpea ușor în geantă

Experienţa audio perfectă
• Difuzoare de 32 mm pentru performanţe audio înalte
• Auziţi sunetele din jur și ascultaţi în casca stil DJ



 Difuzor de 32 mm
Difuzorul de 32 de mm este compact și puternic, 
asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de 
intrare.

Monitorizare în stil DJ
Căști reversibile, pentru ascultare cu o singură 
ureche

Cablu de 2 m
Prevăzut cu un cablu de 2 m lungime

Adaptor placat cu aur de 24k
Asiguraţi conectarea perfectă și un sunet de înaltă 
calitate pentru echipamentele dvs. dotate cu jack-uri 
de 3,5 sau 6,35 mm.

Adaptor jack inclus
Acest adaptor vă permite să utilizaţi căștile 
dumneavoastră cu echipamente dotate cu jack de 3,5 
sau 6,35 mm, oferindu-vă o mai mare libertate de 
alegere.

Pliabile
Mecanismul de pliere permite stocarea ușoară în 
buzunarul sau geanta dvs.
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• diafragmă: dom mylar
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 25 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 500 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 32

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: 2 părţi
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: stereo de 3,5 & 6,3 mm
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: LC-OFC

Accesorii
• Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22 x 4,8 cm
• Greutate brută: 0,3385 kg
• Greutate netă: 0,14 kg
• Greutate proprie: 0,1985 kg
• EAN: 87 12581 49805 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,268 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 20,5 x 16,5 x 22 cm
• Greutate netă: 0,42 kg
• Greutate proprie: 0,848 kg
• EAN: 87 12581 49807 8
• Număr de ambalaje: 3
•
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