
 

 

Philips
Căști stereo

SHP5401
Adecvat pentru utilizarea în interior şi în exterior
Acasă / pe drum
Sunetul puternic şi greutatea redusă se combină armonios în aceste căşti stereo, oferindu-
vă un sunet impecabil şi confort ridicat, în interior sau în exterior

Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viaţă
• Pernuţele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului
• Greutatea redusă crește confortul la utilizare îndelungată.

Mereu pregătit
• Cablul pe o singură parte simplifică utilizarea și sporește confortul

Experienţa audio perfectă
• Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului
• Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni

Veţi uita că le purtaţi!
• Confort pentru utilizare pe termen lung
• Pernuţe moi pentru banda de fixare pe cap, pentru creșterea confortului



 Confortabil
Aceste căști sunt concepute ţinând seama de forma 
urechii și vă oferă un confort suplimentar pentru 
audiţiile îndelungate.
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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 28 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Unilaterală
• Conector: stereo de 3,5 & 6,3 mm
• Finisaj conector: Placat cu crom
• Tip cablu: Cupru, fără oxigen

Accesorii
• Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 43923 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Greutate netă: 0,179 kg
• Greutate brută: 0,417 kg
• Greutate proprie: 0,238 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 43924 8
• Număr de ambalaje: 24
• Cutie exterioară (L x L x Î): 73 x 44,5 x 58,8 cm
• Greutate netă: 4,296 kg
• Greutate brută: 13,665 kg
• Greutate proprie: 9,369 kg

Cutie interioară
• EAN: 87 12581 43925 5
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 42,5 x 35 x 28,2 cm
• Greutate netă: 1,074 kg
• Greutate brută: 3,025 kg
• Greutate proprie: 1,951 kg
•
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