
 

 

Philips
Ενσύρματα ακουστικά TV 
εσωτερικού χώρου

Οικιακά, για μουσική και 

τηλεόραση

Πολύωρη άνεση
Ενσύρματο χειριστήριο έντασης

SHP2500
Εξαιρετικός ήχος για 

ακρόαση τηλεόρασης
Αυτά τα ακουστικά κανονικού μεγέθους για HiFi και τηλεοπτική ψυχαγωγία 
διαθέτουν επιφάνεια ηχητικής αντανάκλασης για ενίσχυση των μπάσων.

Η τέλεια εμπειρία ακρόασης
• Πλήρως ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και καλύμματα ακουστικών για άψογη εφαρμογή
• Καλύμματα ακουστικών κανονικού μεγέθους για τέλεια απομόνωση ήχου

Πάντα έτοιμο
• Χάρη στο καλώδιο μήκους 6 μ. μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τηλεόραση από 
απόσταση

• Πρακτικό χειριστήριο ελέγχου έντασης ενσωματωμένο στο καλώδιο



 Άψογη εφαρμογή
Πλήρως ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και 
καλύμματα ακουστικών για άψογη εφαρμογή

Τέλεια απομόνωση ήχου
Καλύμματα ακουστικών κανονικού μεγέθους για 
τέλεια απομόνωση ήχου

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 6 μ.
Χάρη στο καλώδιο μήκους 6 μ. μπορείτε να 
παρακολουθείτε εύκολα τηλεόραση από 
απόσταση

Χειριστήριο ελέγχου έντασης 
ενσωματωμένο στο καλώδιο
Πρακτικό χειριστήριο ελέγχου έντασης 
ενσωματωμένο στο καλώδιο
SHP2500/10
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Ήχος
• Αντίσταση: 32 ohm
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Ευαισθησία: 95 dB (1K Hz)
• Εύρος συχνοτήτων: 9 - 23 000 Hz
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Διπλή παράλληλη, 
συμμετρική

• Μήκος καλωδίου: 6 μ.
• Τύπος καλωδίου: OFC
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο
• Υποδοχή ακουστικών: 3,5 χιλ.

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου

Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
• Υλικό σύζευξης αυτιού: Ύφασμα
• Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
• Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται προσαρμογείς: Βύσμα 

προσαρμογέα 3,5-6,3 χιλ.
• Άλλες: Οπτικό καλώδιο 3,5 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 58428 3
• Μικτό βάρος: 1,602 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34,5 x 21,5 x 24,7 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,903 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,699 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 24,5 x 10,7 εκ.
• EAN: 87 12581 58427 6
• Μικτό βάρος: 0,413 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,301 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,112 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

17,5 x 19 x 9,5 εκ.
• Βάρος: 0,3 κ.
•

Προδιαγραφές
Ενσύρματα ακουστικά TV εσωτερικού χώρου
Οικιακά, για μουσική και τηλεόραση Πολύωρη άνεση, Ενσύρματο χειριστήριο έντασης
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