
 

 

Philips
Căști cu bandă de susţinere

SHL4005
Bas dinamic

Reglaţi cu ajutorul cupelor pentru urechi pivotante
Designul clasic al căştilor cu bandă de susţinere, împreună cu cupele pentru urechi 
pivotante din material moale vă oferă un confort excelent, chiar şi pentru sesiunile de 
ascultare îndelungate şi când sunteţi în deplasare.

Pentru o satisfacţie muzicală deosebită
• Difuzoarele de 32 de mm oferă o performanţă sonoră deosebită

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Căștile rotative vă permit să vă conectaţi la/deconectaţi de la mediul dvs. ambiant
• Căștile cu pernuţe complete oferă confort sporit

Mereu pregătit
• Design pliabil, compact pentru portabilitate ușoară
• Microfon pe linie și buton de preluare pentru conversaţie ușoară
• Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior



 Cablu de1,2 m
Cablul care vă permite să purtaţi playerul așa cum 
doriţi.

Difuzor de 32 mm
Compact, pentru a fi purtat cu ușurinţă, dar suficient 
de mare pentru a oferi un sunet puternic și limpede, 
difuzorul de 32 de mm are dimensiunea perfectă 
pentru o audiţie fără distorsiuni.

Căști cu pernuţe
Carcasele acestor căști Philips sunt acoperite 
complet de pernuţe din material moale. Vă veţi simţi 
atât de confortabil încât aproape că nici nu veţi simţi 
că le purtaţi.

Căști rotative
Căști rotative cu design mai accesibil pentru a face 
fundalul să se audă cu ușurinţă

Pliabil, ultracompact
Cu adevărat compact și pliabil, ceea ce este excelent 
pentru călătorie și vă permite să vă luaţi muzica 
oriunde.

Microfon pe linie și buton de preluare
Microfon pe linie și buton de preluare pentru 
conversaţie ușoară
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• diafragmă: dom mylar
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 40 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Răspuns în frecvenţă: 19 - 21 000 Hz

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Finisaj conector: cromat
• Tip cablu: LC-OFC
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Conector: 3,5 mm stereo

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

19,5 x 20 x 7,5 cm
• Greutate brută: 0,265 kg
• Greutate netă: 0,126 kg
• Greutate proprie: 0,139 kg
• EAN: 69 23410 71186 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,045 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Greutate netă: 0,378 kg
• Greutate proprie: 0,667 kg
• Număr de ambalaje: 3
• GTIN: 1 69 23410 71186 5

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 15 x 16,5 x 7 cm
• Greutate: 0,126 kg
•
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