
 

 

Philips
Stereofónne Hifi slúchadlá

Na uši
Čierna

SHP3000
Dynamické basy, pohodlné 

nosenie
Vďaka ľahučkému vyhotoveniu v kombinácii s výkonnými 40 mm neodýmiovými reproduktormi, 
automatickým prispôsobením náušníkov a extrémne priedušným perforovaným vankúšikom sú 
slúchadlá SHP3000 bezpochyby tým najlepším spoločníkom na interiérové používanie.

Dokonalý zážitok z počúvania
• Akusticky vyladené 40 mm reproduktory prinášajú detailný a vyvážený zvuk
• Konštrukcia nad uchom zabezpečuje vynikajúcu izoláciu zvuku

Pohodlné aj pri dlhodobom používaní
• Samonastavovacie náušníky umožňujú prispôsobené nastavenie pre vašu hlavu
• Veľmi priedušné perforované vankúšiky na odvádzanie tepla

Vybavenie a vlastnosti
• 3 m kábel zaistí úplnú slobodu pohybu v miestnosti
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu
• Pribalený adaptér 3,6 – 6,3 mm



 Akusticky vyladené

Akusticky vyladené 40 mm reproduktory prinášajú 
detailný a vyvážený zvuk

Dokonalá izolácia hluku

Konštrukcia nad uchom zabezpečuje vynikajúcu 
izoláciu zvuku

3 m kábel pre úplnú slobodu
3 m kábel zaistí úplnú slobodu pohybu v miestnosti

Samonastavovacie náušníky

Samonastavovacie náušníky slúchadiel Philips sú 
navrhnuté pre prispôsobené a ergonomické 
nastavenie a zvukovú izoláciu. Automaticky sa 
prispôsobia tvaru vašej hlavy a nevyvíjajú nadmerný 
tlak.
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Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Citlivosť: 104 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Impedancia: 32 ohm

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

Rozmery balenia
• EAN: 69 23410 71646 7
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka

• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 8,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,321 kg
• Hmotnosť netto: 0,194 kg
• Hmotnosť obalu: 0,127 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 69 23410 71646 4
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť brutto: 1,26 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 27 x 20,8 x 25 cm
• Hmotnosť netto: 0,582 kg
• Hmotnosť obalu: 0,678 kg

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

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

Technické údaje
Stereofónne Hifi slúchadlá
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