
 

 

Philips
Stereofónne slúchadlá

Hlboké basy

SHP2000
Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť

Pre hudbu, PC a TV
Ľahké slúchadlá na uši s nastaviteľným hlavovým mostom a mušľami na uši zabezpečujú 
vynikajúcu priľnavosť a pohodlné počúvanie

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort
• Ľahký hlavový most zlepšuje pohodlie pri nosení a zvyšuje trvanlivosť

Dokonalý zážitok z počúvania
• Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Vždy pripravené
• Kábel s dĺžkou 2 metre, ktorý vám umožní odložiť si prehrávač do tašky



 Dizajn XXL veľkosti
Slúchadlá XXL veľkosti nielen zakryjú celé ucho, aby 
sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj 
priestor pre väčší výkon zariadenia.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité na 
vankúšiky do uší zabezpečujú dokonalé 
prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú 
úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky do 
uší sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili 
okolo ucha.

2-metrový kábel
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu 
pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše 
audio zariadenie.

Ľahko nastaviteľný hlavový most
Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje 
pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie 
medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje 
optimálny výkon.

Ľahký hlavový most
Ľahký materiál použitý na hlavový most
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Frekvenčná odozva: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 500 mW
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: OFC

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

19,7 x 24,5 x 10 9 cm
• Hmotnosť brutto: 0,418 kg
• Čistá hmotnosť: 0 226 kg

• Hmotnosť obalu: 0,192 kg
• EAN: 87 10895 94585 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 12,76 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 69 x 42,8 x 47,4 cm
• Čistá hmotnosť: 5,424 kg
• Hmotnosť obalu: 7,336 kg
• EAN: 87 10895 95734 2
• Počet užívateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 2 88 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

40,5 x 33,3 x 22 2 cm
• Čistá hmotnosť: 2 51 kg
• Hmotnosť obalu: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95733 5
• Počet užívateľských balení: 6
•

Technické údaje
Stereofónne slúchadlá
Hlboké basy

http://www.philips.com

