
 

 

Philips
Vezetékes fejhallgató

40 mm-es meghajtók, hátul 

nyitott

Fülre illeszkedő

SHP2000
Egyedülálló kényelem és teljes állíthatóság

Zenehallgatáshoz, számítógéphez, TV-nézéshez
Teljes méretű, könnyű fejhallgató egészében állítható fejpánttal és fülpárnákkal, a kitűnő 
illeszkedés és a kényelmes zenehallgatás érdekében

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• Teljes mértékben állítható fejpánt és fülhallgatók a kitűnő illeszkedés érdekében
• Plüss fülpárnák a hosszan tartó kényelmes hallgatáshoz

A tökéletes hangélmény
• A nagy méretű fülpárnák kiszűrik a külső zajt

Mindig készen áll
• A 2 méteres kábelnek köszönhetően a lejátszót táskájába is teheti



 2 m-es kábel
Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban 
mozoghat, és eldöntheti, hogy hová teszi 
audiokészülékét.

Kitűnő illeszkedés
Teljes mértékben állítható fejpánt és fülhallgatók a 
kitűnő illeszkedés érdekében

Nagy méretű fülpárnák
A nagy méretű fülpárnák kiszűrik a külső zajt

Plüss fülpárnák
Plüss fülpárnák a hosszan tartó kényelmes 
hallgatáshoz
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• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Frekvenciaválasz: 10 - 23 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 50 mW
• Érzékenység: 96 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Mágnes típusa: ferrit

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m-es
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú
• Kábel anyaga: OFC

Tartozékok
• Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,341 kg

• Nettó tömeg: 0,23 kg
• Táratömeg: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,39 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Nettó tömeg: 0,69 kg
• Táratömeg: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Tömeg: 0,23 kg
•

Műszaki adatok
Vezetékes fejhallgató
40 mm-es meghajtók, hátul nyitott Fülre illeszkedő
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