Philips
Tai nghe HiFi Stereo

• Trùm tai
• Đen

SHP3000

Âm trầm động, vừa vặn thoải mái
Thiết kế nhẹ với loa neodim 40mm công suất cao; miếng ốp tai tự động điều chỉnh và
miếng đệm có lỗ thoát khí, SHP3000 chắc chắn là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn
khi sử dụng trong nhà.
Trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo
• Loa 40mm được tinh chỉnh âm thanh cho âm thanh cân bằng chi tiết
• Loại phía trên tai mang đến khả năng cách ly âm thanh tuyệt vời
Thoải mái để sử dụng lâu
• Miếng ốp tai tự động điều chỉnh cho phép có được sự vừa vặn tùy thích với đầu của bạn
• Miếng đệm có lỗ có độ thoát khí cao phân tán nhiệt
Tiện lợi
• Dây cáp 3m mang đến cho bạn sự tự do di chuyển khi sử dụng trong nhà
• Dây cáp một bên làm giảm tình trạng quấn vào nhau
• Đi kèm bộ nối tiếp 3,6-6,3mm

SHP3000/00

Tai nghe HiFi Stereo
Trùm tai Đen

Các thông số

Những nét chính

Âm thanh
•
•
•
•
•
•
•

Hệ thống âm thanh: Nửa hở
Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
Dạng nam châm: Neodim
Độ nhạy: 104 dB
Bán kính loa: 40 mm
Công suất vào tối đa: 100 mW
Trở kháng: 32 ôm

Tính kết nối
• Chiều dài cáp: 3 m
• Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: mạ crôm
• Kết nối cáp: một bên

Kích thước hộp đóng gói
•
•
•
•

EAN: 69 23410 71646 7
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
Dạng đóng gói: Thùng các-tông
Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D

•
•
•
•

(sâu)): 19,5 x 22,5 x 8,5 cm
Tổng trọng lượng: 0,321 kg
Trọng lượng: 0,194 kg
Trọng lượng bì: 0,127 kg
Dạng đặt giá để: Cả hai

Tinh chỉnh âm thanh

Hộp các tông ngoài
•
•
•
•

GTIN: 1 69 23410 71646 4
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
Tổng trọng lượng: 1,26 kg
Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
27 x 20,8 x 25 cm
• Trọng lượng: 0,582 kg
• Trọng lượng bì: 0,678 kg

Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Trọng lượng: 0,188 kg
•

Loa 40mm được tinh chỉnh âm thanh cho âm thanh
cân bằng chi tiết

Cách ly âm thanh tuyệt vời

Loại phía trên tai mang đến khả năng cách ly âm thanh
tuyệt vời

Dây cáp 3m mang đến sự tự do
Dây cáp 3m mang đến cho bạn sự tự do di chuyển
khi sử dụng trong nhà

Miếng ốp tai tự động điều chỉnh

Miếng ốp tai tự động điều chỉnh của tai nghe Philips
được thiết kế cho sự vừa khít tùy chỉnh, tiện dụng và
giữ lại âm thanh bên trong. Miếng ốp tai tự động điều
chỉnh để vừa với hình dáng của đầu mà không tạo
thêm áp lực.
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