
 

 

Philips
Căști TV cu fir, pentru 
interior

SHP1800
Ultra-uşoare + cablu TV de 6 m

Pentru TV
Căşti uşoare pentru o utilizare îndelungată, cu un cablu prelungitor de 6 m care vă oferă 
mai multă libertate de mişcare şi în alegerea zonei în care doriţi să staţi. În plus, fantele 
Bass Beat sporesc bogăţia şi profunzimea sunetului.

Experienţa audio perfectă
• Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate

Veţi uita că le purtaţi!
• Banda de suspensie ușoară crește confortul și crește rezistenţa
• Confort pentru utilizare pe termen lung

Mereu pregătit
• Căști special concepute pentru echipamente TV și HiFi
• Un cablu de 6 metri vă permite să staţi oriunde doriţi.
• Controlul in-line simplifică ajustarea volumului



 Orificii Bass Beat
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de 
calitate, cu bas profund.

Bandă de suspensie ușoară
Bandă de suspensie din material ușor

Confortabil
Aceste căști sunt concepute ţinând seama de forma 
urechii și vă oferă un confort suplimentar pentru 
audiţiile îndelungate.

Căști TV
Transformând vizionarea TV într-o experienţă mai 
personală, aceste căști sunt dotate cu un cablu lung 
și control pentru volum, pentru a putea sta mai 
departe de televizor. Le puteţi folosi, de asemenea, 
și împreună cu alte echipamente HiFi.

Cablu de 6 m
Conectaţi cablul la TV sau la echipamentul audio și 
puteţi sta mai departe, comparativ cu un cablu 
standard.

Control in-line
Ajustaţi volumul la nivelul preferat fără a trebui să vă 
deplasaţi la unitatea audio sursă.
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Sunet
• diafragmă: dom mylar
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Răspuns în frecvenţă: 14 - 22.000 Hz
• Bobină: Aluminiu
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Sensibilitate: 100 dB
• Diametru difuzor: 30 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 6 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu crom
• Tip cablu: Aluminiu

Confort
• Controlul volumului

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

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

18,4 x 23,5 x 5,6 cm
• Greutate brută: 0,198 kg
• Greutate netă: 0,106 kg
• Greutate proprie: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Greutate brută: 13,8 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 73,4 x 39,7 x 51,6 cm
• Greutate netă: 9,5 kg
• Greutate proprie: 4,3 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Număr de ambalaje: 48

Cutie interioară
• Greutate brută: 1,54 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 35,8 x 18,9 x 25 cm
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate proprie: 0,34 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Număr de ambalaje: 6
•
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