„Philips“
Laidinės garso ausinės

40 mm garsiakalbiai / atvira
nugarėlė
Ausis uždengiančios

SHP2000

Neįtikėtinas komfortas ir reguliavimas pagal poreikius
Muzikai, kompiuteriui, televizoriui
Patogu klausytis su pilno dydžio lengvomis ausinėmis ir pritaikytu ausinių lankeliu bei ausų
kaušeliais
Pamiršite, kad jas užsidėję!
• Tobulai prisitaikančios ausinės ir ausų kaušeliai
• Pliušinės ausų pagalvėlės patogiam ilgam klausymuisi
Tobula klausymosi patirtis
• Pilno dydžio ausų kriauklelės, blokuojančios išorinė garsą
Visada paruoštas naudoti
• Dėl 2 m ilgio laido grotuvą galite įsidėti į krepšį

SHP2000/10

Laidinės garso ausinės

40 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė Ausis uždengiančios

Specifikacijos
Garsas

•
•
•
•
•
•
•

Akustinė sistema: Atvir.
Dažninė charakteristika: 10–23 000 Hz
Pilnutinė varža: 32 omai
Didžiausia įvesties galia: 50 mW
Jautrumas: 96 dB
Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
Magnetinio tipo: feritas

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 2 m
• Jungties danga: chromas
• Laido tipas: OFC

Priedai

• Kištuko adapteris: 3,5–6,3 mm

Pakavimo matmenys

• Pakuotės matmenys (W x H x D):
19,5 x 24,5 x 10,7 cm

Ypatybės
•
•
•
•
•
•
•

Bendras svoris: 0,341 kg
Grynasis svoris: 0,23 kg
Pakuotės svoris: 0,111 kg
EAN: 69 23410 70684 0
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė

•
•
•
•
•
•

Bendras svoris: 1,39 kg
Outer carton (L x W x H): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
Grynasis svoris: 0,69 kg
Pakuotės svoris: 0,7 kg
EAN: 87 12581 58206 7
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Gaminio matmenys

• Gaminio matmenys (W x H x D):
17,5 x 19 x 9,5 cm
• Svoris: 0,23 kg
•
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2 m laidas

Idealus laido ilgis suteikia judėjimo laisvę ir galimybę
rinktis, kur įsidėti garso įrenginį.

Puikiai tinka

Tobulai prisitaikančios ausinės ir ausų kaušeliai

Pilno dydžio ausų kriauklelės

Pilno dydžio ausų kriauklelės, blokuojančios išorinė
garsą

Pliušinės ausų pagalvėlės

Pliušinės ausų pagalvėlės patogiam ilgam klausymuisi

