
 

 

Philips
TV slúchadlá

Ovládanie hlasitosti na kábli

SHP2500
Stereofónne TV slúchadlá

Pre TV
Slúchadlá pre hi-fi a funkcie TV zábavy so zvukovým reflektorom pre kvalitnejší basový 
výkon.

Dokonalý zážitok z počúvania
• Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy

Vždy pripravené
• Ideálna dĺžka, pri ktorej môžete sledovať televízor z potrebnej vzdialenosti
• Ovládač na kábli zjednodušuje nastavenie hlasitosti



 Dizajn XXL veľkosti
Slúchadlá XXL veľkosti nielen zakryjú celé ucho, aby 
sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj 
priestor pre väčší výkon zariadenia.

Komfortné vankúšiky do uší
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité na 
vankúšiky do uší zabezpečujú dokonalé 
prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú 
úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky do 
uší sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili 
okolo ucha.

6-metrový kábel
Extra dlhý 6-metrový kábel umožňuje pripojiť 
slúchadlá k televízoru či ľubovoľnému zvukovému 
zariadeniu.

Ovládanie hlasitosti na kábli
Upravte hlasitosť na vhodnú úroveň bez toho, aby 
ste museli ísť k zdrojovému zariadeniu.
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Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Akustický systém: zatvorené
• Typ magnetu: Feritové
• Hlasová cievka: medený
• Frekvenčná odozva: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 500 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 6 m
• Konektor: 3,5 a 6,3 mm
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: OFC

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5 – 6,3 mm
• Káble: odpojiteľný kábel

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 3,11 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

40,5 x 33,3 x 22 2 cm
• Čistá hmotnosť: 2,74 kg
• Hmotnosť obalu: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95737 3
• Počet užívateľských balení: 6

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 14,68 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 69,4 x 43,3 x 47,2 cm
• Čistá hmotnosť: 7,152 kg
• Hmotnosť obalu: 7,528 kg
• EAN: 87 10895 95738 0
• Počet užívateľských balení: 24

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,9 x 24 x 10 9 cm
• Hmotnosť brutto: 0,457 kg
• Čistá hmotnosť: 0,298 kg
• Hmotnosť obalu: 0,159 kg
• EAN: 87 10895 94587 5
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka
•
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