Philips
Hi-Fi слушалки

High resolution аудио
С наушници върху цялото ухо

SHP6000

Аудио с висока честота на дискретизация
и първокласно удобство
Тези слушалки Philips SHP6000/10 с подсилени басови говорители и
саморегулиращи се FloatingCushions осигуряват не само добър звук, но и
дълготраен комфорт при слушане.
Максимално удоволствие от слушането
• High Resolution аудио възпроизвежда музиката в най-чистата й форма
• Мощни 40-милиметрови мембрани за възпроизвеждане на силни баси
• Конструкцията със скоба за ухо осигурява добра шумоизолация
Удобни за продължителна употреба
• FloatingCushions от мек пенест материал, саморегулиращи се за идеално прилягане
• Изцяло подплатената лента за главата осигурява ненадминато удобство при слушане
Комфорт
• 3 м оптимална дължина на кабела, подходяща за всякакви приложения
• Едностранният кабел намалява заплитането
• 3,5-6,3 мм адаптер, включен в комплекта

SHP6000/10

Hi-Fi слушалки

High resolution аудио С наушници върху цялото ухо

Акценти

Спецификации

3,5-6,3 мм адаптер

Намалява заплитането

3 м оптимална дължина на кабела

FloatingCushions от мек пенест
материал

3,5-6,3 мм адаптер, включен в комплекта
3 м оптимална дължина на кабела, подходяща за
всякакви приложения

Едностранният кабел намалява заплитането

Изцяло подплатена лента за главата

Звук

•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Полуотворена
Тип магнит: Неодимов
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 100 mW
Диаметър на високоговорителя: 40 мм
Чувствителност: 103 dB
Честотен обхват: 8 – 40 000 Hz

Възможности за свързване

• Кабелна връзка: едностранна
• Дължина на кабела: 3 м
• Покритие на съединителя: хромиран

Аксесоари

• Съединител за адаптер: позлатен 3,5 - 6,3 мм

Габарити на опаковката

FloatingCushions от мек пенест материал,
саморегулиращи се за идеално прилягане
Изцяло подплатената лента за главата осигурява
ненадминато удобство при слушане

High resolution аудио

Конструкция със скоба за ухо

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
10,5 x 24,5 x 19,5 см
• Бруто тегло: 0,451 кг
• Нето тегло: 0,272 кг
• Тегло на опаковката: 0,179 кг
• EAN: 69 23410 71020 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Бруто тегло: 1,68 кг
Външен кашон (л x Ш x В): 34 x 24 x 22,5 см
Нето тегло: 0,816 кг
Тегло на опаковката: 0,864 кг
Брой потребителски опаковки: 3
GTIN: 1 69 23410 71020 2

Размери на изделието

Конструкцията със скоба за ухо осигурява добра
шумоизолация

Мощни 40-милиметрови мембрани

High Resolution аудио предлага най-добрите
аудио характеристики, възпроизвеждайки
оригиналните студийни мастър записи по-добре
от 16-битови/44,1 kHz CD формати. Това
безкомпромисно качество прави High Resolution
аудио най-добрият музикален спътник за
любителя на музиката. Тези слушалки отговарят
на строгите стандарти, които се изискват за
поставяне на маркировката за качество Hi-Res
Audio.

Мощни 40-милиметрови мембрани за
възпроизвеждане на силни баси
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• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
19 x 21 x 9,5 см
• Тегло: 0,272 кг
•

