
 

 

Philips
Căști TV cu fir, pentru 
interior

SHP2500
Căşti TV stereo

Pentru TV
Aceste căşti cu dimensiuni generoase, destinate utilizării cu sisteme HiFi sau televizoare, 
dispun de un reflector acustic pentru un bas profund, de calitate.

Experienţa audio perfectă
• Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

Veţi uita că le purtaţi!
• Confort pentru utilizare pe termen lung

Mereu pregătit
• Un cablu de 6 metri vă permite să staţi oriunde doriţi.
• Controlul in-line simplifică ajustarea volumului



 Acoperire completă
Aceste căști acoperă întreaga ureche pentru o mai 
bună calitate a sunetului și oferă spaţiu pentru 
difuzoare mai mari și mai performante.

Confortabil
Aceste căști sunt concepute ţinând seama de forma 
urechii și vă oferă un confort suplimentar pentru 
audiţiile îndelungate.

Cablu de 6 m
Conectaţi cablul la TV sau la echipamentul audio și 
puteţi sta mai departe, comparativ cu un cablu 
standard.

Control in-line
Ajustaţi volumul la nivelul preferat fără a trebui să vă 
deplasaţi la unitatea audio sursă.
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Sunet
• diafragmă: dom mylar
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Ferită
• Bobină: Aluminiu
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 500 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 40

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 6 m
• Conector: stereo de 3,5 & 6,3 mm
• Cablu detașabil
• Finisaj conector: Placat cu crom
• Tip cablu: OFC

Confort
• Controlul volumului

Accesorii
• Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm

Cutie interioară
• Greutate brută: 3,11 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
• Greutate netă: 2,74 kg
• Greutate proprie: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95737 3
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Greutate brută: 14,68 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 69,4 x 43,3 x 47,2 cm
• Greutate netă: 7,152 kg
• Greutate proprie: 7,528 kg
• EAN: 87 10895 95738 0
• Număr de ambalaje: 24

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,9 x 24 x 10,9 cm
• Greutate brută: 0,457 kg
• Greutate netă: 0,298 kg
• Greutate proprie: 0,159 kg
• EAN: 87 10895 94587 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
•
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