
 

 

Philips
Hifi-kuulokkeet

Erittäin tarkka ääni
Korvat peittävät

SHP6000
HD-tasoinen ääni ja erinomainen 

käyttömukavuus
Philipsin SHP6000/10-kuulokkeiden erittäin voimakkaat bassokaiuttimet ja itsestään 
säätyvät FloatingCushions-tyynyt toistavat äänen hienosti ja ovat erittäin mukavat käyttää.

Täydellinen kuuntelukokemus
• HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
• Voimakas bassotoisto tehokkailla 40 mm:n kaiutinelementeillä
• Korvat peittävässä mallissa on hyvä äänieristys

Sopii pitkäaikaiseenkin käyttöön
• Muotoutuvat ja pehmeät FloatingCushions-tyynyt istuvat täydellisesti
• Kokonaan pehmustettu kuulokesanka tekee kuuntelusta erittäin miellyttävää

Käyttömukavuus
• 3 m:n ihanteellinen johdon pituus, sopii jokaiseen käyttöön
• Yksipuolinen johto vähentää sotkeutumista
• 3,5–6,3 mm, sovitin mukana



 3,5–6,3 mm sovitin
3,5–6,3 mm, sovitin mukana

3 m:n ihanteellinen johdon pituus
3 m:n ihanteellinen johdon pituus, sopii jokaiseen 
käyttöön

Kokonaan pehmustettu kuulokesanka

Kokonaan pehmustettu kuulokesanka tekee 
kuuntelusta erittäin miellyttävää

Korvat peittävä malli

Korvat peittävässä mallissa on hyvä äänieristys

Tehokkaat 40 mm:n kaiutinelementit

Voimakas bassotoisto tehokkailla 40 mm:n 
kaiutinelementeillä

Vähentää sotkeutumista
Yksipuolinen johto vähentää sotkeutumista

FloatingCushions-tyynyt pehmeää 
materiaalia

Muotoutuvat ja pehmeät FloatingCushions-tyynyt 
istuvat täydellisesti

Erittäin tarkka ääni

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun 
parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen 
studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa 
uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on 
musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet 
täyttävät HD-äänen laatumerkintään vaadittavat 
tiukat standardit.
SHP6000/10

Tekniset tiedot
Ääni
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Herkkyys: 103 dB
• Taajuusvaste: 8–40 000 Hz

Liitännät
• Johtoliitäntä: yksipuolinen
• Johdon pituus: 3 m
• Liittimen pinnoitus: kromattu

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: kullattu 3,5–6,3 mm

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Kokonaispaino: 0,451 kg
• Nettopaino: 0,272 kg
• Taara: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,68 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 34 x 24 x 22,5 cm
• Nettopaino: 0,816 kg
• Taara: 0,864 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 19 x 21 x 9,5 cm
• Paino: 0,272 kg
•
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