
 

 

Philips
Sluchátka

32mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací

SHL5000

P
A
Ta
po
kv
ro potěšení z hudby
ť jste kdekoli!
to sluchátka byla navržena tak, abyste se mohli těšit z hudby, ať jste kdekoli. Měkké 
lstrování sluchátek umožňuje dlouhodobý poslech vašich oblíbených skladeb. Skvělá 
alita zvuku nabízí nové zážitky z poslechu.

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Sluchátkový oblouk z ocelové pružiny padne přímo vaší hlavě
• Odlehčený sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí a prodlužuje trvanlivost
• Měkké polstrování sluchátek umožňující dlouhodobý poslech

Pro potěšení z hudby
• 32mm drivery poskytují skvělý zvuk s hlubokými basy
• Izolace hluku pro čistou hudbu

Ať jedete kamkoli
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití
• Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a přenášení



 měkké polstrování sluchátek
Měkké kožené polstrování sluchátek umožňující 
dlouhodobý poslech oblíbených skladeb.

Lehký sluchátkový oblouk
Odlehčený materiál použitý pro sluchátkový oblouk

Plochá skládací
Možnost složení naplocho pro snadné ukládání a 
přenášení

Izolace hluku
Měkké polstrování, které elegantně zakryje vaše uši 
a nepropustí žádný okolní hluk.

1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

Lehké nošení na hlavě
Tenký sluchátkový oblouk z nerezové oceli je lehký 
a zároveň pružný, proto hlavu bezpečně obepíná, 
aniž byste pocítili nepříjemnou tíhu.

32mm vinutí reproduktorů
32mm drivery poskytují skvělý zvuk s hlubokými 
basy
SHL5000/00
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 9 – 24 000 Hz
• Impedance: 24 ohmů
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,68 kg

• Hrubá hmotnost: 1,499 lb
• GTIN: 1 48 95185 62365 5
• Vnější obal (D x Š x V): 9,8 x 5 x 8 palců
• Vnější obal (D x Š x V): 24,9 x 12,8 x 20,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,357 kg
• Čistá hmotnost: 0,787 lb
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,323 kg
• Hmotnost obalu: 0,712 lb

Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,2 x 22,5 x 3,6 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 6,8 x 8,9 x 1,4 palců
• EAN: 48 95185 62365 8
• Hrubá hmotnost: 0,169 kg
• Hrubá hmotnost: 0,373 lb
• Čistá hmotnost: 0,263 lb
• Čistá hmotnost: 0,119 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,11 lb
• Hmotnost obalu: 0,05 kg
•

Specifikace
Sluchátka
32mm reproduktory / uzavřená Na uši, Měkké polstrování sluchátek, Plochá skládací
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