
 

 

Philips
Przewodowe słuchawki 
telewizyjne

Muzyka z telewizji domowej
Komfort noszenia przez długi czas
Regulator na przewodzie

SHP2500
Wspaniały dźwięk podczas 

oglądania telewizji
Pełnowymiarowe słuchawki do sprzętu HiFi i telewizora z reflektorem akustycznym 
zwiększającym jakość niskich tonów.

Doskonała jakość odsłuchu
• Pałąk i nauszniki są w pełni regulowane, co zapewnia doskonałe dopasowanie
• Pełnowymiarowe nauszniki zapewniają doskonałą izolację dźwięku

Zawsze gotowy
• Wyjątkowo długi przewód (6 m) ułatwia oglądanie telewizji z większej odległości
• Wygodna regulacja głośności na przewodzie



 Doskonałe dopasowanie
Pałąk i nauszniki są w pełni regulowane, co zapewnia 
doskonałe dopasowanie

Doskonała izolacja dźwięku
Pełnowymiarowe nauszniki zapewniają doskonałą 
izolację dźwięku

Wyjątkowo długi przewód (6 m)
Wyjątkowo długi przewód (6 m) ułatwia oglądanie 
telewizji z większej odległości

Regulacja głośności na przewodzie
Wygodna regulacja głośności na przewodzie
SHP2500/10
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Dźwięk
• Impedancja: 32 Ohm
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 95 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 9–23 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 6 m
• Typ przewodu: OFC
• Wykończenie złącza: chromowane
• Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm

Udogodnienia
• Regulacja głośności

Wykończenie
• Kolor: Czarna
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Element łączący ucho: Materiał
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Zamknięty-tylny

Akcesoria
• Zasilacz w zestawie: Wtyczka zasilacza 3,5–6,3 mm
• Inne: Przewód optyczny 3.5 mm

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 58428 3
• Waga brutto: 1,602 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Waga netto: 0,903 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,699 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 87 12581 58427 6
• Waga brutto: 0,413 kg
• Waga netto: 0,301 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Waga opakowania: 0,112 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

17,5 x 19 x 9,5 cm
• Waga: 0,3 kg
•

Dane techniczne
Przewodowe słuchawki telewizyjne
Muzyka z telewizji domowej Komfort noszenia przez długi czas, Regulator na przewodzie
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