
 

 

Philips
Hi-Fi sluchátka

Zvuk s nejvyšší kvalitou
Přes uši

SHP6000
Zvuk ve vysokém rozlišení 

a vynikající pohodlí
Tato sluchátka Philips SHP6000/10 s extrémně výkonnými basovými reproduktory 
a samonastavitelnými náušníky FloatingCushions se postarají nejen o špičkový zvuk, ale 
také o pohodlí při dlouhém poslechu.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Zvuk s nejvyšší kvalitou reprodukuje hudbu v nejčistší podobě
• Výkonné 40mm vinutí reproduktorů umožňuje reprodukci silných basů
• Uzavřený typ poskytuje dobrou zvukovou izolaci

Pohodlí na dlouho
• Pěnové náušníky FloatingCushions se automaticky přizpůsobí uchu
• Polstrovaný oblouk sluchátek zajišťuje výrazné pohodlí při poslouchání

Pohodlí
• Optimální délka kabelu 3 m, vhodná pro každé použití
• Jednostranný kabel se nezamotá
• Adaptér 3,5 – 6,3 mm součástí balení



 Adaptér 3,5 – 6,3 mm
Adaptér 3,5 – 6,3 mm součástí balení

Optimální délka kabelu 3 m
Optimální délka kabelu 3 m, vhodná pro každé 
použití

Polstrovaný oblouk sluchátek

Polstrovaný oblouk sluchátek zajišťuje výrazné 
pohodlí při poslouchání

Uzavřený typ

Uzavřený typ poskytuje dobrou zvukovou izolaci

Výkonné 40mm vinutí reproduktorů

Výkonné 40mm vinutí reproduktorů umožňuje 
reprodukci silných basů

Omezení zamotávání
Jednostranný kabel se nezamotá

Pěnové náušníky FloatingCushions

Pěnové náušníky FloatingCushions se automaticky 
přizpůsobí uchu

Zvuk s nejvyšší kvalitou

Zvuk s nejvyšší kvalitou představuje špičku ve svém 
odvětví. Originální studiové nahrávky dokážou 
sluchátka reprodukovat věrohodněji než 16bit/
44,1kHz formáty CD. Díky nekompromisní kvalitě 
zvuku jsou nejlepším společníkem pro milovníky 
hudby. Tato sluchátka splňují nejpřísnější normy 
nutné pro získání razítka zvuku s nejvyšší kvalitou.
SHP6000/10

Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 100 mW
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Citlivost: 103 dB
• Kmitočtová charakteristika: 8 – 40 000 Hz

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: jednostranný
• Délka kabelu: 3 m
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný

Příslušenství
• Konektor adaptéru: pozlacený 3,5 – 6,3 mm

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,451 kg
• Čistá hmotnost: 0,272 kg
• Hmotnost obalu: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,68 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 34 x 24 x 22,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,816 kg
• Hmotnost obalu: 0,864 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 19 x 21 x 9,5 cm
• Hmotnost: 0,272 kg
•
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