
 

 

Philips
Căști stereo

SHP2700
Sunet puternic

Pentru muzică, calculator, MP3, CD
Căşti de dimensiuni generoase, cu difuzoare puternice, pentru un sunet performant

Experienţa audio perfectă
• Auziţi sunetele din jur și ascultaţi în casca stil DJ
• Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

Veţi uita că le purtaţi!
• Confort maxim pentru ore de audiţie
• Banda de susţinere ușor-reglabilă asigură o așezare și un confort optime

Mereu pregătit
• Cablul de 3 m este ideal pentru utilizarea căștilor



 Acoperire completă
Aceste căști acoperă întreaga ureche pentru o mai 
bună calitate a sunetului și oferă spaţiu pentru 
difuzoare mai mari și mai performante.

Confort maxim
Perniţele din catifea fină și pavilioanele cu design 
ergonomic sporesc confortul în cazul audiţiilor 
prelungite.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Răspuns în frecvenţă: 18 - 28 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 1500 mW
• Sensibilitate: 104 dB
• Diametru difuzor: 40 mm

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Unilaterală
• Lungime cablu: 3 m
• Finisaj conector: Cromat
• Tip cablu: OFC

Accesorii
• Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Greutate brută: 0.526 kg

• Greutate netă: 0,265 kg
• Greutate proprie: 0,261 kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Greutate brută: 16,6 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 73,8 x 45 x 58,3 cm
• Greutate netă: 6,36 kg
• Greutate proprie: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Număr de ambalaje: 24

Cutie interioară
• Greutate brută: 3,72 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Greutate netă: 3,16 kg
• Greutate proprie: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Număr de ambalaje: 6
•
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