
 

 

Philips
TV-hoofdtelefoon

Volumeregeling in het snoer

SHP2500
Stereo TV-hoofdtelefoon

Voor TV
Deze hoofdtelefoon van normale grootte voor HiFi- en TV-entertainment heeft een 
akoestische reflector voor betere basprestaties.

De perfecte luisterervaring
• Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit

U vergeet dat u hem draagt!
• Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

Altijd klaar om te vertrekken
• Een ideale lengte voor TV-kijken op afstand
• De volumeregeling in het snoer zorgt voor meer gebruiksgemak



 Normale grootte
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele 
oor voor een betere geluidskwaliteit, maar 
beschikken ook over voldoende ruimte voor een 
grotere driver die betere prestaties levert.

Comfortabele oorkussens
De speciale vorm en luxe materialen die voor de 
oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden 
gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een 
optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid 
verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. 
De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om 
uw oor passen.

Snoer van 6 m
Extra lang snoer van 6 m voor het aansluiten van uw 
hoofdtelefoon op uw TV of andere audio-
apparatuur.

Volumeregeling in het snoer
Stel het volume in op het gewenste niveau zonder 
naar de audiobron te hoeven lopen.
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Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Akoestisch systeem: gesloten
• Magneettype: Ferriet
• Spreekspoel: koper
• Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 500 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 40 mm

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 6 m
• Connector: 3,5 & 6,3 mm
• Afwerking van de aansluiting: verchroomd
• Type kabel: OFC

Gemak
• Volumeregeling

Accessoires
• Adapter: 3,5 - 6,3 mm

Binnendoos
• Brutogewicht: 3,11 kg
• Binnendoos (L x B x H): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
• Nettogewicht: 2,74 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95737 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Brutogewicht: 14,68 kg
• Omdoos (L x B x H): 69,4 x 43,3 x 47,2 cm
• Nettogewicht: 7,152 kg
• Gewicht van de verpakking: 7,528 kg
• EAN: 87 10895 95738 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,9 x 24 x 10,9 cm
• Brutogewicht: 0,457 kg
• Nettogewicht: 0,298 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,159 kg
• EAN: 87 10895 94587 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
•
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