
 

 

Philips
Stereofónne slúchadlá

SHP2700
Výkonný zvuk, dokonalé pohodlie

Tieto slúchadlá sú výnimočné vďaka fantastickým basom. 60 vzduchových prieduchov na 
každej mušli uľahčuje prenos basov vzduchom a mäkká zamatová výstelka zaručuje 
pohodlné nosenie na ušiach – tento pár je skrátka ako stvorený na skvelú hudbu.

Dokonalý zážitok z počúvania
• Robustné 40 mm reproduktory s hlbokými a silnými basmi
• 60 vzduchových prieduchov na mušliach na uši dodáva basom priestorový efekt

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• 3-smerne nastaviteľné mušle na uši umožňujú optimálne nasadenie



 Nastaviteľné mušle na uši
3-smerne nastaviteľné mušle na uši umožňujú 
optimálne nasadenie

Veľký výkon basov
Robustné 40 mm reproduktory s hlbokými a silnými 
basmi

Priestorový zvuk basov
60 vzduchových prieduchov na mušliach na uši 
dodáva basom priestorový efekt
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 18 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• 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
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 69 23410 70685 7
• Hmotnosť brutto: 0,5199 kg
• Čistá hmotnosť: 0,274 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Hmotnosť obalu: 0,2459 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 58430 6
• Hmotnosť brutto: 1,8099 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33,8 x 20,6 x 23,1 cm
• Čistá hmotnosť: 0,822 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,9879 kg
•
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