
 

 

Philips
Słuchawki stereo Hi-Fi

Nauszne
Czarny

SHP3000
Dynamiczne basy, wygodne 

dopasowanie
Lekka konstrukcja z głośnikami neodymowymi o dużej mocy (średnica — 40 mm), automatyczna 
regulacja elementów nausznych i doskonale wentylowane perforowane poduszki sprawiają, że 
słuchawki SHP3000 to zdecydowanie najlepszy wybór do słuchania muzyki w pomieszczeniach.

Doskonała jakość odsłuchu
• Akustyczne dostrojenie 40 mm głośników zapewnia szczegółowy, optymalny dźwięk
• Zakrywająca ucho konstrukcja zapewnia doskonałą izolację dźwięku

Wygoda przez długie godziny
• Automatyczna regulacja elementów nausznych pozwala na indywidualne dopasowanie do 

kształtu głowy
• Doskonale wentylowane, perforowane poduszki rozpraszają ciepło

Udogodnienia
• Przewód o długości 3 m zapewnia swobodę ruchów w pomieszczeniach
• Przewód jednostronny ogranicza możliwość splątania
• Adapter 3,6–6,3 mm dołączony do zestawu



 Akustyczne dostrojenie

Akustyczne dostrojenie 40 mm głośników zapewnia 
szczegółowy, optymalny dźwięk

Doskonała izolacja dźwięku

Zakrywająca ucho konstrukcja zapewnia doskonałą 
izolację dźwięku

Przewód o długości 3 m zapewnia 
swobodę
Przewód o długości 3 m zapewnia swobodę ruchów 
w pomieszczeniach

Elementy nauszne z automatyczną 
regulacją

Elementy nauszne z automatyczną regulacją w 
słuchawkach Philips zapewniają regulowane, 
ergonomiczne dopasowanie oraz zapobiegają 
wydostawaniu się dźwięku. Dopasowują się 
automatycznie do kształtu głowy, nie wywierając 
dodatkowego nacisku.
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Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Impedancja: 32 om

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 3 m
• Wykończenie złącza: chromowane
• Połączenie przewodowe: jednostronne

Wymiary opakowania
• EAN: 69 23410 71646 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Waga brutto: 0,321 kg
• Waga netto: 0,194 kg
• Ciężar opakowania: 0,127 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 1,26 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27 x 20,8 x 25 cm
• Waga netto: 0,582 kg
• Ciężar opakowania: 0,678 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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