
 

 

Philips
Slušalke

32 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo

SHL5000
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emi slušalkami lahko v poslušanju glasbe uživate povsod. Z mehkimi blazinicami boste 
jo najljubšo glasbo poslušali dlje. Z odlično kakovostjo zvoka pa boste doživeli povsem 

vo izkušnjo poslušanja glasbe.

Pozabili boste, da jih nosite!
• Prilagodljiv naglavni obroč iz jeklene vzmeti
• Lahek trak izboljša udobje in pripomore k dodatni trpežnosti
• Z mehkimi ušesnimi blazinicami boste glasbo poslušali dlje

Za ljubezen do glasbe
• 32-milimetrske pogonske enote zvočnikov ponujajo odličen zvok in globoke nizke tone
• Zvočna izolacija za čisto glasbo

Kjer koli ste
• 1,2-metrski kabel, ki je idealen za uporabo na prostem
• Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in prenašanje



 Mehke ušesne blazinice
Z mehkimi ušesnimi blazinicami boste svojo najljubšo 
glasbo poslušali dlje.

Lahek trak
Lahek material, uporabljen za trak

Povsem zložljivo
Zložljiva zasnova za enostavno shranjevanje in 
prenašanje

Zvočna izolacija
Mehke blazinice, ki pokrivajo ušesa, da zadržijo šume 
iz okolice.

1,2-metrski kabel
Idealna dolžina kabla, ki vam omogoča, da zvočno 
napravo postavite, kamor želite.

Tako so lahke, da jih ne boste čutili
Tanek naglavni obroč iz nerjavečega jekla je lahek, a 
hkrati odporen. Vašo glavo varno objame, medtem 
ko skoraj ne prispeva dodatne teže.

32 mm pogonske enote zvočnikov
32-milimetrske pogonske enote zvočnikov ponujajo 
odličen zvok in globoke nizke tone
SHL5000/00
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Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Tip magneta: Neodim
• Zvočniška tuljava: CCAW
• Opna: Membrana
• Frekvenčni odziv: 9–24.000 Hz
• Impedanca: 24 ohmov
• Največja vhodna moč: 40 mW
• Občutljivost: 104 dB
• Premer zvočnika: 32 mm
• Tip: Dinamičen

Povezljivost
• Kabelska povezava: Dvojno vzporedna, simetrična
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Zaključna obdelava konektorja: Pozlačeno (24 

karatov)
• Tip kabla: OFC

Zunanja škatla
• Bruto teža: 0,68 kg
• Bruto teža: 1,499 lb
• Številka GTIN: 1 48 95185 62365 5

• Outer carton (L x Š x V): 9,8 x 5 x 8 palec
• Outer carton (L x Š x V): 24,9 x 12,8 x 20,4 cm
• Neto teža: 0,357 kg
• Neto teža: 0,787 lb
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,323 kg
• Teža embalaže: 0,712 lb

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

17,2 x 22,5 x 3,6 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

6,8 x 8,9 x 1,4 palec
• EAN: 48 95185 62365 8
• Bruto teža: 0,169 kg
• Bruto teža: 0,373 lb
• Neto teža: 0,263 lb
• Neto teža: 0,119 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Teža embalaže: 0,11 lb
• Teža embalaže: 0,05 kg
•

Specifikacije
Slušalke
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del Ušesne, Mehke ušesne blazinice, Povsem zložljivo
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