
 

 

Philips
Stereofonní sluchátka

Střední kvalita zvuku

SHP2700
Silný výstup zvuku

Pro přehrávače hudby, počítač, MP3, CD
Sluchátka plné velikosti s masivními reproduktory poskytující mimořádnou kvalitu zvuku

Dokonalý zážitek z poslechu
• Poslouchejte, co se děje se sluchátky ve stylu DJ
• Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Opravdu pohodlné nošení pro mnohahodinový poslech
• Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí

Vždy připraveno k provozu
• Kabel o délce 3 m je ideální pro použití se sluchátky



 Kabel o délce 3 m
Praktická délka kabelu, která vám při používání 
sluchátek usnadní volný pohyb.

Design typu DJ
Sluchátka mají otočný náušník pro jedno ucho.

Maximální velikost
Maximálně velké náušníky sluchátek zakrývají celé 
ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň 
poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

Opravdu pohodlné nošení
Měkké sametové polstrování a ergonomický tvar 
sluchátek zvyšují pohodlí při delším poslechu 
zvukového záznamu.

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a 
padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a 
uchem zaručuje optimální výkon.
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Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 18 - 28 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 1500 mW
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: jednostranný
• Délka kabelu: 3 m
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Příslušenství
• Konektor adaptéru: 3,5 – 6,3 mm

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,526 kg

• Čistá hmotnost: 0,265 kg
• Hmotnost obalu: 0,261 kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 16,6 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 73,8 x 45 x 58,3 cm
• Čistá hmotnost: 6,36 kg
• Hmotnost obalu: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 3,72 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Čistá hmotnost: 3 16 kg
• Hmotnost obalu: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Počet spotřebitelských balení: 6
•

Specifikace
Stereofonní sluchátka
Střední kvalita zvuku  
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