
 

 

Philips
Hi-Fi fejhallgató

Nagy felbontású hang
Fülre illeszkedő

SHP6000
Nagy felbontású hang és 

kiemelkedő kényelem
Ez a Philips SHP6000/10 fejhallgató az extra erős basszus hangszóróival, és minden 
fejformához tökéletesen illeszkedő FloatingCushions fülpárnáival nemcsak jó 
hangminőséget nyújt, hanem hosszú időn át kényelmes zenehallgatást tesz lehetővé.

A tökéletes hangélmény
• A nagy felbontású hang a legtisztább formájában reprodukálja a zenét
• Erőteljes 40 mm-es meghajtó hangszórók az erős mélyhangokért
• Az „over-the-ear” (fület beborító) típus jó hangszigetelést biztosít

Kényelmes a hosszan tartó használathoz
• A puha anyagból készült FloatingCushions fülpárnák a tökéletes illeszkedés érdekében 

automatikusan a fejre simulnak
• A teljes egészében párnázott fejpánt első osztályú zenehallgatási kényelmet biztosít

Kényelem
• 3 m-es optikai kábel, minden használatra megfelel
• Az egyoldalas kábellel elkerülhető a gubancolódás
• 3,5 - 6,3 mm-es tartozék adapter



 3,5 - 6,3 mm-es adapter
3,5 - 6,3 mm-es tartozék adapter

3 m-es optikai kábel
3 m-es optikai kábel, minden használatra megfelel

Teljes egészében párnázott fejpánt

A teljes egészében párnázott fejpánt első osztályú 
zenehallgatási kényelmet biztosít

Fület beborító típus

Az „over-the-ear” (fület beborító) típus jó 
hangszigetelést biztosít

Erőteljes 40 mm-es meghajtó 
hangszórók

Erőteljes 40 mm-es meghajtó hangszórók az erős 
mélyhangokért

Nincs gubancolódás
Az egyoldalas kábellel elkerülhető a gubancolódás

Puha anyagból készült FloatingCushions 
fülpárnák

A puha anyagból készült FloatingCushions fülpárnák 
a tökéletes illeszkedés érdekében automatikusan a 
fejre simulnak

Nagy felbontású hang

A nagy felbontású hang a legjobb audioteljesítményt 
nyújtja, mivel a stúdiók eredeti mesterfelvételeit 
élethűbben reprodukálja, mint a 16-bites, 44,1 kHz-
es CD formátumok. Kompromisszumoktól mentes 
minőségével a nagy felbontású hang a zenekedvelők 
legfontosabb társa. Ezek a fejhallgatók megfelelnek a 
Hi-Res Audio minőségjelölés legszigorúbb 
kívánalmainak.
SHP6000/10

Műszaki adatok
Hang
• Akusztikus rendszer: Félig nyitott
• Mágnes típusa: Neodímium
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 100 mW
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Érzékenység: 103 dB
• Frekvenciaválasz: 8 - 40 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas
• Kábelhosszúság: 3 m
• Csatlakozó kivitele: krómbevonatú

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

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,451 kg
• Nettó tömeg: 0,272 kg
• Táratömeg: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,68 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

34 x 24 x 22,5 cm
• Nettó tömeg: 0,816 kg
• Táratömeg: 0,864 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 19 x 21 x 9,5 cm
• Tömeg: 0,272 kg
•
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