
 

 

Philips
Stereo slušalke

Nadušesne
Črna

SHP1900
Lahko in udobno

Slušalke polne velikosti in lahke zasnove za udobno poslušanje

Pozabili boste, da jih nosite!
• Popolnoma prilagodljiv naglavni trak za vsako velikost glave
• Zasnova je tako lahka, da jih skoraj ne občutite

Popoln užitek ob poslušanju
• Ušesne školjke polne velikosti odpravljajo zunanje šume

Vedno pripravljeni
• 2-metrski kabel, ki vam omogoča, da predvajalnik postavite v torbo



 2-metrski kabel
Idealna dolžina kabla za večjo svobodo gibanja in 
možnost izbire, kje nositi avdio napravo.

Ušesne školjke polne velikosti
Ušesne školjke polne velikosti odpravljajo zunanje 
šume

Popolnoma prilagodljiv naglavni trak
Popolnoma prilagodljiv naglavni trak za vsako 
velikost glave

Lahka zasnova
Zasnova je tako lahka, da jih skoraj ne občutite
SHP1900/10
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Zvok
• Akustični sistem: Odprt
• Tip magneta: Neodim
• Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
• Impedanca: 32 Ohm
• Občutljivost: 98 dB
• Premer zvočnika: 40 mm

Povezljivost
• Kabelska povezava: Enostransko
• Dolžina kabla: 2 m
• Zaključna obdelava konektorja: Kromirano
• Tip kabla: Baker

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 17 cm x 9 cm x 19 

cm
• Teža: 0,193 kg

Zunanja škatla
• EAN: 87 12581 40182 5

• Bruto teža: 1,18 kg
• Outer carton (L x Š x V): 30,9 x 21,5 x 24,3 cm
• Neto teža: 0,579 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,601 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

17,6 x 24,8 x 9,5 cm
• EAN: 87 12581 40180 1
• Bruto teža: 0,308 kg
• Neto teža: 0,193 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,115 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zasnova
• Barva: Črna
•
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