
 

 

Philips
Domáce TV slúchadlá s 
káblom

Na uši
Strieborná

SHP1800
Extrémne ľahké + 6 m TV kábel

Televízne slúchadlá
Ľahké slúchadlá na dlhodobé použitie so 6 m predlžovacím káblom pre väčšiu voľnosť 
pohybu a výber miesta na sedenie. Okrem toho basové otvory zaistia bohato hlboký zvuk.

Dokonalý zážitok z počúvania
• Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Ľahký hlavový most zlepšuje pohodlie pri nosení a zvyšuje trvanlivosť
• Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní

Vždy pripravený
• Slúchadlá špeciálne určené pre TV a HiFi zariadenia
• Ideálna dĺžka, pri ktorej môžete sledovať televízor z potrebnej vzdialenosti
• Ovládač na kábli zjednodušuje nastavenie hlasitosti



 Vetracie otvory Bass Beat
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre 
dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Ľahký hlavový most
Ľahký materiál použitý na hlavový most

Pohodlné nosenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.

TV slúchadlá
Slúchadlá sú navrhnuté tak, aby sa sledovanie TV 
stalo osobnejším zážitkom, majú dlhší kábel a vlastné 
ovládanie hlasitosti, takže môžete sedieť ďalej od TV. 
Sú takisto skvelé pre počúvanie HiFi zariadení.

6-metrový kábel
Extra dlhý 6-metrový kábel umožňuje pripojiť 
slúchadlá k televízoru či ľubovoľnému zvukovému 
zariadeniu.

Ovládanie hlasitosti na kábli
Upravte hlasitosť na vhodnú úroveň bez toho, aby 
ste museli ísť k zdrojovému zariadeniu.
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Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Frekvenčná odozva: 14 - 22 000 Hz
• Hlasová cievka: medený
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 30 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 6 m
• Konektor: 3,5 mm
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: medený

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5 – 6,3 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17,7 x 22,1 x 5.8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,198 kg
• Hmotnosť netto: 0,106 kg
• Hmotnosť obalu: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 13,8 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 73,4 x 39,7 x 51,6 cm
• Hmotnosť netto: 9,5 kg
• Hmotnosť obalu: 4,3 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Počet užívateľských balení: 48

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,4705 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

35,7 x 18 9 x 24,9 cm
• Hmotnosť netto: 0,636 kg
• Hmotnosť obalu: 0,8345 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Počet užívateľských balení: 6
•
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