
 

 

Philips
Słuchawki stereofoniczne

Nauszne
Czarne

SHP1900
Lekkość i wygoda

Pełnowymiarowe słuchawki o lekkiej konstrukcji zapewniającej wygodę podczas słuchania

Zapomnisz, że je nosisz!
• Pełna regulacja pałąka umożliwia dopasowanie słuchawek do każdej wielkości głowy
• Słuchawki są tak lekkie, że prawie ich nie czuć podczas noszenia

Doskonała jakość odsłuchu
• Pełnowymiarowe nauszniki blokują hałas z otoczenia

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód długości 2 m umożliwia schowanie odtwarzacza do torby



 Przewód 2 m
Idealna długość przewodu zapewnia więcej swobody 
ruchu i możliwość schowania odtwarzacza w 
dowolnym miejscu.

Pełnowymiarowe nauszniki
Pełnowymiarowe nauszniki blokują hałas z otoczenia

Pełna regulacja pałąka
Pełna regulacja pałąka umożliwia dopasowanie 
słuchawek do każdej wielkości głowy

Lekka konstrukcja
Słuchawki są tak lekkie, że prawie ich nie czuć 
podczas noszenia
SHP1900/10
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 ohm
• Czułość: 98 dB
• Średnica głośnika: 40 mm

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Jednostronne
• Długość przewodu: 2 m
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Typ przewodu: Miedziany

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 17 cm x 9 cm x 

19 cm
• Waga: 0,193 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 40182 5

• Waga brutto: 1,18 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30,9 x 21,5 x 24,3 cm
• Waga netto: 0,579 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,601 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17,6 x 24,8 x 9,5 cm
• EAN: 87 12581 40180 1
• Waga brutto: 0,308 kg
• Waga netto: 0,193 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Waga opakowania: 0,115 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wykończenie
• Kolor: Czarny
•

Dane techniczne
Słuchawki stereofoniczne
Nauszne Czarne
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