
 

 

Philips
Sluchátka HiFi Stereo

• Přes uši
• Černá

SHP3000
Dynamické basy, pohodlné 

nasazení
Lehké provedení s výkonnými 40mm neodymovými reproduktory, náušníky 
s automatickým nastavením a velmi prodyšné perforované polstrování: model SHP3000 
je rozhodně tím nejlepším společníkem pro použití v interiéru.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Akusticky vyladěné 40mm reproduktory poskytují detailní a vyvážený zvuk
• Uzavřený typ poskytuje mimořádnou zvukovou izolaci

Pohodlí na dlouho
• Automaticky nastavitelné náušníky umožňují přizpůsobení podle hlavy
• Velmi prodyšné polstrování rozptyluje teplo

Pohodlí
• 3m přináší volnost pohybu při použití v interiéru
• Jednostranný kabel se nezamotá
• Adaptér 3,6–6,3 mm součástí balení



 Akusticky vyladěné

Akusticky vyladěné 40mm reproduktory poskytují 
detailní a vyvážený zvuk

Skvělá izolace zvuku

Uzavřený typ poskytuje mimořádnou zvukovou 
izolaci

3m přináší volnost
3m přináší volnost pohybu při použití v interiéru

Automaticky nastavitelné náušníky

Automaticky nastavitelné náušníky sluchátek Philips 
jsou navrženy tak, aby bylo možné je přizpůsobit a 
dosáhnout ergonomického nasazení a udržení zvuku 
uvnitř. Jsou samonastavovací a přizpůsobí se tvaru 
vaší hlavy, aniž by přidávaly jakýkoli tlak.
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Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Maximální příkon: 100 mW
• Impedance: 32 ohm

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 3 m
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
• Kabelové propojení: jednostranný

Rozměry balení
• EAN: 69 23410 71646 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,321 kg
• Čistá hmotnost: 0,194 kg
• Hmotnost obalu: 0,127 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hrubá hmotnost: 1,26 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 27 x 20,8 x 25 cm
• Čistá hmotnost: 0,582 kg
• Hmotnost obalu: 0,678 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Hmotnost: 0,188 kg
•

Specifikace
Sluchátka HiFi Stereo
Přes uši Černá
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