
 

Philips
Beltéri, vezetékes TV-
fejhallgató

SHP5500
Dinamikus TV-hangteljesítmény

TV-hez
Akusztikusan a TV hangjára hangolt, könnyű és kényelmes sztereó fejhallgató. Élvezze 
kedvenc televízióműsorait mások zavarása nélkül. A 6 méteres kábelnek köszönhetően 
messziről is egyszerűen nézheti a TV-t. Hangerőszabályzással.

Az Ön stílusához készült
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást
• A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

Mindig készen áll
• A 6 méteres kábelnek köszönhetően bárhova ülhet.
• soros szabályzó, amely egyszerűsíti a hangerő beállítását
• Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet
• Egyedülálló, levehető kábelzáró mechanizmus

Tökéletes hang élmény
• A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
• A 40 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot biztosít

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• Nő a komfort hosszú viselés esetén is
• Különlegesen puha fejhallgató-fülpárna a kivételes kényelemért
 



 6 méteres kábel
Csatlakoztassa fejhallgatóját televízió vagy audió 
készülékéhez, és üljön távolabb, mint az egy 
hagyományos kábel esetében lehetséges lenne.

Kényelmesen viselhető
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.

soros hangerőszabályzó
Beállíthatja a kívánt hangszintet, anélkül, hogy a 
forrását jelentő eszközhöz menne.

Egyoldalas kábel
A kábel kényelmesen csatlakozik csak egy oldalra, 
ami csökkenti az összegubancolódást és megkönnyíti 
a feltekerését, ha eltárolja.

Egyedülálló kábelzáró mechanizmus
A hangmérnökök a legapróbb részletre is odafigyelve 
továbbfejlesztették a zárómechanizmus kialakítását, 
hogy a leválasztható kábel még véletlenül se 
lazulhasson meg.
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Fénypontok
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 
Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaválasz: 15 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
• Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú
• Kábel típusa: Oxigénmentes réz

Kényelem
• Hangerőszabályzó

Tartozékok
• Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm

Méret csomagolással együtt

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Nettó tömeg: 0,228 kg
• Bruttó tömeg: 0,466 kg
• Önsúly: 0,238 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

73 x 44,5 x 58,8 cm
• Nettó tömeg: 5,472 kg
• Bruttó tömeg: 14,841 kg
• Önsúly: 9,369 kg

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,5 x 35 x 28,2 cm
• Nettó tömeg: 1,368 kg
• Bruttó tömeg: 3,319 kg
• Önsúly: 1,951 kg
•
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