
 

 

„Philips“
Hi-fi ausinės

Didelės raiškos garsas
Ausis uždengiančios

SHP6000
Didelės raiškos garsas ir 

išskirtinis patogumas
„Philips SHP6000/10“ ausinės su galingus žemuosius dažnius atkuriančiais garsiakalbiais ir 
automatiškai reguliuojamomis „FloatingCushions“ pagalvėlėmis – ne tik puikus garsas, bet 
ir komfortas klausantis ilgai.

Tobula klausymosi patirtis
• Dėl didelės raiškos garso galite mėgautis kokybiška muzika
• Galingi 40 mm garsiakalbių spinduoliai perteikia įspūdingus žemuosius dažnius
• Ausis uždengiantis tipas užtikrina gerą garso izoliaciją

Patogu naudoti ilgesnį laiką
• Minkštos putos „FloatingCushions“ pagalvėlės automatiškai pasireguliuoja ir puikiai priglunda
• Visas paminkštintas lankelis užtikrina puikų komfortą klausantis

Patogumas
• 3 m optimalus laido ilgis – galėsite naudoti visur
• Laidas vienoje pusėje – mažiau painiavos
• Pridedamas 3,5–6,3 mm adapteris
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Didelės raiškos garsas

Didelės raiškos garsas užtikrina geriausią garso 
kokybę, kuomet studijos įrašo garsas atkuriamas 
tiksliau nei 16 bitų / 44,1 kHz CD formatai. Dėl 
tokios išskirtinės kokybės didelės raiškos garsas yra 
geriausias muzikos aistruolio pasirinkimas. Šios 
ausinės atitinka griežčiausius didelės raiškos garso 
įrenginiams taikomus reikalavimus.
SHP6000/10

Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: Pusiau atvira
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Pilnutinė varža: 32 omų
• Didžiausia įvesties galia: 100 mW
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Jautrumas: 103 dB
• Dažninė charakteristika: 8–40 000 Hz

Prijungimo galimybė
• Laido jungtis: Vienpusė
• Kabelio ilgis: 3 m
• Jungties danga: chromas

Priedai
• Kištuko adapteris: paauksuota 3.5 - 6.3 mm

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Bendras svoris: 0,451 kg
• Grynasis svoris: 0,272 kg
• Pakuotės svoris: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,68 kg
• Outer carton (L x W x H): 34 x 24 x 22,5 cm
• Grynasis svoris: 0,816 kg
• Pakuotės svoris: 0,864 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

19 x 21 x 9,5 cm
• Svoris: 0,272 kg
•
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