
 

 

Philips
TV-hörlurar

Volymkontroll för linjeingång

SHP2550
Stereo-TV-hörlurar

För TV
Hörlurar i full storlek för Hi-Fi- och TV-underhållning med en akustisk reflektor för 
förbättrade basprestanda.

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Hörluren hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet

Du glömmer att du har dem på dig!
• Öronkuddarna ökar bärkomforten och basresponsen

Alltid redo
• En perfekt längd för att titta på TV på håll
• Inbyggd kontroll som förenklar volymregleringen



 Design i naturlig storlek
Hörlurar i full storlek ger inte bara bättre ljudkvalitet 
eftersom de täcker hela örat, de ger dessutom plats 
för ett större och mer effektivt högtalarelement.

Bekväma öronkuddar
Öronkuddarnas utformning i de här hörlurarna från 
Philips, och det lyxiga materialet ger perfekt 
passform och maximal komfort. De förhindrar 
ljudläckage och ger högre basprestanda. 
Öronkuddarna är utformade på ett sådant sätt att de 
sluter tätt runt öronen.

6 m kabel
Extra lång 6 m kabel så att du kan ansluta hörlurarna 
till TV:n eller annan ljudutrustning.

Volymkontroll för linjeingång
Ändra volymen utan att behöva gå fram till ljudkällan.
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Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Akustiskt system: stängd
• Magnettyp: Ferrit
• Högtalarspole: koppar
• Frekvensåtergivning: 15-22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 500 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 40 mm

Anslutningar
• Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 6 m
• Anslutning: 3,5 och 6,3 mm
• Anslutningens legering: krompläterad
• Kabeltyp: OFC

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5 - 6,3 mm
• Fodral: Mjukt fodral

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,62 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 33,5 x 20,6 x 23 cm
• Taravikt: 0,6711 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 69 23410 72976 1
• Nettovikt: 0,9489 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Bruttovikt: 0,4373 kg
• Nettovikt: 0,3163 kg
• Taravikt: 0,121 kg
• EAN: 69 23410 72976 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 17,4 x 18,3 x 9,7 cm
• Vikt: 0,283 kg
•
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