
 

 

Philips
Stereofónne slúchadlá

Stredné rozsahy a čistý zvuk

SHP2700
Výkonný zvukový výstup

Pre hudbu, PC, MP3 a CD
Slúchadlá na uši s robustným telom reproduktorov dodávajú silný zvukový výkon

Dokonalý zážitok z počúvania
• Môžete počúvať hudbu v slúchadlách v štýle DJ-a i to, čo sa deje okolo
• Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Jedinečné pohodlie nosenia počas mnohých hodín počúvania
• Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort

Vždy pripravené
• 3-metrový kábel je ideálny pre použitie so slúchadlami



 3-metrový kábel
Praktická dĺžka kábla vám umožňuje ľahší pohyb pri 
používaní slúchadiel.

DJ monitorovací štýl
Obojstranné slúchadlo umožňuje počúvanie jedným 
uchom

Dizajn XXL veľkosti
Slúchadlá XXL veľkosti nielen zakryjú celé ucho, aby 
sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj 
priestor pre väčší výkon zariadenia.

Dokonalé pohodlie pri nosení
Jemné zamatové ušné vankúšiky a ergonomicky 
tvarované slúchadlá poskytujú pohodlie pre 
dlhotrvajúce potešenie z počúvania.

Ľahko nastaviteľný hlavový most
Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje 
pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie 
medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje 
optimálny výkon.
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Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 18 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 1 500 mW
• Citlivosť: 104 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranné
• Dĺžka kábla: 3 m
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Typ kábla: OFC

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5 – 6,3 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Hmotnosť brutto: 0 526 kg

• Čistá hmotnosť: 0 265 kg
• Hmotnosť obalu: 0,261 kg
• EAN: 87 10895 95741 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 16 6 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 73,8 x 45 x 58,3 cm
• Čistá hmotnosť: 6,36 kg
• Hmotnosť obalu: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Počet užívateľských balení: 24

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 3,72 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Čistá hmotnosť: 3,16 kg
• Hmotnosť obalu: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Počet užívateľských balení: 6
•

Technické údaje
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