
 

 

Philips
Słuchawki stereofoniczne

Wyrazistość tonów średnich

SHP2700
Potężny dźwięk

Różne zastosowania – muzyka, PC, MP3, CD
Pełnowymiarowe słuchawki z solidnymi przetwornikami głośnikowymi zapewniającymi 
potężny dźwięk.

Doskonała jakość odsłuchu
• Słuchaj, co jest grane w stylu DJ-a
• Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku

Zapomnisz, że je nosisz!
• Niesamowity komfort noszenia przez długie godziny
• Łatwo regulowany pałąk zapewnia maksymalne dopasowanie i wygodę

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód o długości 3 m doskonale nadaje się do użytku ze słuchawkami



 Przewód 3 m
Długość przewodu, umożliwiająca wygodne 
poruszanie się podczas korzystania ze słuchawek.

W stylu DJ-a
Odwracany element nauszny słuchawek umożliwia 
odsłuch jednym uchem.

Pełnowymiarowa konstrukcja
Pełnowymiarowe słuchawki nie tylko zakrywają całe 
ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w 
nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej 
wydajności.

Niesamowity komfort noszenia
Miękkie, wyściełane aksamitem, ergonomiczne 
elementy nauszne gwarantują przyjemności ze 
słuchania muzyki nawet przez długi czas.

Łatwo regulowany pałąk
Regulowany w prosty sposób mechanizm zapewnia 
dokładne i szczelne dopasowanie poduszki czaszy do 
ucha, zapewniając dużą wygodę oraz optymalne 
brzmienie.
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Dźwięk
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 18–28 000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 1500 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 40 mm

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Długość przewodu: 3 m
• Wykończenie złącza: chromowane
• Typ przewodu: OFC

Akcesoria
• Przejściówka: 3,5 – 6,3 mm

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

20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Waga brutto: 0,526 kg
• Waga netto: 0,265 kg

• Ciężar opakowania: 0,261 kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 16,6 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

73,8 x 45 x 58,3 cm
• Waga netto: 6,36 kg
• Ciężar opakowania: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 24

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 3,72 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43 x 35,8 x 27,6 cm
• Waga netto: 3,16 kg
• Ciężar opakowania: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•
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