
 

 

„Philips“
Vidaus televizoriaus 
ausinės su laidu

Namų televizoriaus muzika
Komfortas ilgai dėvint
Garsumo reguliatorius ant laido

SHP2500
Puikus garsas klausantis 

televizijos
Šios pilno dydžio ausinės, skirtos HiFi ir TV pramogoms, turi akustinį reflektorių, 
pagerinantį žemųjų dažnių kokybę.

Tobula klausymosi patirtis
• Tobulai prisitaikančios ausinės ir ausų kaušeliai
• Pilno dydžio ausų kaušeliai puikiai garso izoliacijai

Visada paruoštas naudoti
• Ypač ilgas 6 m laidas palengvina televizoriaus žiūrėjimą iš toli
• Patogus laidinis garso reguliavimas



 Puikiai tinka
Tobulai prisitaikančios ausinės ir ausų kaušeliai

Puiki garso izoliacija
Pilno dydžio ausų kaušeliai puikiai garso izoliacijai

Ypač ilgas 6 m laidas
Ypač ilgas 6 m laidas palengvina televizoriaus 
žiūrėjimą iš toli

Laidinis garso reguliavimas
Patogus laidinis garso reguliavimas
SHP2500/10
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Garsas
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Jautrumas: 95 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 9–23 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 50 mW
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Dvi lygiagrečiosios, simetrinės
• Kabelio ilgis: 6 m
• Laido tipas: OFC
• Jungties danga: chromas
• Ausinių lizdas: 3,5 mm

Patogumas
• Garsumo reguliatorius

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Dėvėjimo stilius: Ausinės
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga
• Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
• Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Priedai
• Pridedami adapteriai: 3,5–6,3 mm adapterio 

kištukas
• Kita: 3,5 mm optinis laidas

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 58428 3
• Bendras svoris: 1,602 kg
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Grynasis svoris: 0,903 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,699 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 87 12581 58427 6
• Bendras svoris: 0,413 kg
• Grynasis svoris: 0,301 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pakuotės svoris: 0,112 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Svoris: 0,3 kg
•

Specifikacijos
Vidaus televizoriaus ausinės su laidu
Namų televizoriaus muzika Komfortas ilgai dėvint, Garsumo reguliatorius ant laido

http://www.philips.com

