
 

 

Philips
Căști stereo

SHP2700
Sunet puternic, confort superb

Aceste căşti se disting prin basul senzaţional. Cu 60 de orificii de ventilare pe fiecare 
carcasă a căştii pentru a facilita mişcarea aerului pentru bas şi pernuţe moi din catifea 
pentru a asigura potrivirea; aceste căşti sunt perfecte pentru o muzică excelentă.

Experienţa audio perfectă
• Difuzoare robuste de 40 mm pentru un bas puternic și profund
• Căști prevăzute cu 60 de orificii de ventilare pentru un bas amplu

Veţi uita că le purtaţi!
• Căști reglabile în 3 moduri pentru fixare optimă



 Carcase reglabile
Căști reglabile în 3 moduri pentru fixare optimă

Bas puternic
Difuzoare robuste de 40 mm pentru un bas puternic 
și profund

Bas amplu
Căști prevăzute cu 60 de orificii de ventilare pentru 
un bas amplu
SHP2700/10
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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): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 69 23410 70685 7
• Greutate brută: 0,5199 kg
• Greutate netă: 0,274 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,2459 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 58430 6
• Greutate brută: 1,8099 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Greutate netă: 0,822 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,9879 kg
•
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