
 

 

Philips
Audio austiņas ar vadu

40 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ar galvas stīpu

SHP2000
Satriecošs komforts un pilnībā regulējamas

Mūzikai, datoram, televizoram
Pilnizmēra vieglas austiņas ar pilnībā pielāgojamu galvas stīpu un ausīm, lai nodrošinātu 
nepieciešamo izmēru un ērtu klausīšanos

Jūs pat aizmirsīsiet, ka tās lietojat!
• Pilnībā regulējama galvas stīpa un ausis, lai panāktu nevainojamu atbilstību
• Flīsa ausu polsteri ilgstošam klausīšanās komfortam

Ideāla klausīšanās pieredze
• Pilnizmēra ausis bloķē ārējos trokšņus

Vienmēr gatavs darbam
• 2 m garš vads, kas dod iespēju ielikt atskaņotāju somā



 2 m vads
Vada ideālais garums sniedz jums vairāk kustību 
brīvības un izvēles iespēju, kur ņemsiet savu audio 
ierīci līdzi.

Izcila atbilstība
Pilnībā regulējama galvas stīpa un ausis, lai panāktu 
nevainojamu atbilstību

Pilnizmēra ausis
Pilnizmēra ausis bloķē ārējos trokšņus

Flīsa ausu polsteri
Flīsa ausu polsteri ilgstošam klausīšanās komfortam
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Atvērta
• Frekvences reakcija: 10 - 23 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 50 mW
• Jutība: 96 dB
• Skaļruņa diametrs: 40 mm
• Magnēta veids: Ferīts

Savienojamība
• Vada garums: 2 m
• Savienotāja apdare: Hromēts
• Vada tips: OFC

Piederumi
• Adaptera spraudnis: 3,5 – 6,3 mm

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm

• Bruto svars: 0,341 kg
• Neto svars: 0,23 kg
• Taras svars: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,39 kg
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Neto svars: 0,69 kg
• Taras svars: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Svars: 0,23 kg
•

Specifikācijas
Audio austiņas ar vadu
40 mm skaļruņi/atv. konstr. Ar galvas stīpu
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