
 

 

Philips
Стерео слушалки

С наушници върху цялото ухо

Черно

SHP1900
Леки и комфортни

Пълноразмерни слушалки с олекотена конструкция за удобство при слушане

Може да забравите, че ги носите!
• Напълно регулируема лента за глава за прилягане на всеки размер
• Конструкцията е толкова лека, че едва ги усещате

Максимално удоволствие от слушането
• Пълноразмерните раковини за уши спират външния шум

Винаги готови
• Кабелът с дължина 2 м ви позволява да поставите плейъра в чантата си



 Кабел 2 м
Идеална дължина на кабела, която ви осигурява 
по-голяма свобода на движение и възможност да 
избирате къде да носите вашето звуково 
устройство.

Пълноразмерни раковини за уши
Пълноразмерните раковини за уши спират 
външния шум

Напълно регулируема лента за глава
Напълно регулируема лента за глава за прилягане 
на всеки размер

Лека конструкция
Конструкцията е толкова лека, че едва ги усещате
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Звук
• Акустична система: Отворена
• Тип магнит: Неодимов
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Импеданс: 32 ома
• Чувствителност: 98 dB
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: Едностранна
• Дължина на кабела: 2 м
• Покритие на съединителя: Хромиран
• Вид кабел: Мед

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 17 см*9 см*19 
см

• Тегло: 0,193 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 40182 5

• Бруто тегло: 1,18 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 30,9 x 21,5 x 24,3 см
• Нето тегло: 0,579 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,601 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

17,6 x 24,8 x 9,5 см
• EAN: 87 12581 40180 1
• Бруто тегло: 0,308 кг
• Нето тегло: 0,193 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,115 кг
• Начин на поставяне: И двете

Дизайн
• Цвят: Черно
•
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