
 

 

Philips
Hi-fi slúchadlá

Zvuk s vysokým rozlíšením
Na uši

SHP6000
Zvuk vo vysokom rozlíšení 

a výnimočný komfort
Tieto slúchadlá Philips SHP6000/10 s mimoriadne výkonnými basovými reproduktormi 
a samonastaviteľnými vankúšikmi FloatingCushions prinášajú nielen skvelý zvuk, ale aj dlhé 
hodiny pohodlného počúvania.

Dokonalý zážitok z počúvania
• Zvuk s vysokým rozlíšením reprodukuje hudbu v jej najčistejšej podobe
• Výkonné 40 mm budiče reproduktorov na reprodukciu silných basov
• Konštrukcia nad uchom zabezpečuje dobrú izoláciu zvuku

Pohodlné aj pri dlhodobom používaní
• Vankúšiky FloatingCushions z mäkkej peny sa automaticky prispôsobia a dokonale padnú
• Hlavový oblúk s mäkkou vypchávkou zabezpečí vynikajúci komfort pri počúvaní

Vybavenie a vlastnosti
• Optimálna dĺžka kábla 3 m, vhodná na každý druh použitia
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu
• Pribalený adaptér 3,5 – 6,3 mm
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Zvuk s vysokým rozlíšením

Zvuk s vysokým rozlíšením ponúka ten najlepší 
zvukový výkon, pričom reprodukuje pôvodné 
štúdiové nahrávky vernejšie ako 16-bitové/44,1 kHz 
formáty diskov CD. Vďaka tejto kvalite bez 
kompromisov je zvuk s vysokým rozlíšením tým 
najlepším spoločníkom pre milovníkov. Vďaka tejto 
kvalite bez kompromisov je zvuk s vysokým 
rozlíšením tým najlepším spoločníkom pre 
milovníkov.
SHP6000/10

Technické údaje
Zvuk
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 100 mW
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Citlivosť: 103 dB
• Frekvenčná odozva: 8 – 40 000 Hz

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: jednostranné
• Dĺžka kábla: 3 m
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: pozlátená 3,5 – 6,3 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,451 kg
• Hmotnosť netto: 0,272 kg
• Hmotnosť obalu: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1 68 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34 x 24 x 22,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,816 kg
• Hmotnosť obalu: 0,864 kg
• Počet používateľských balení: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 19 x 21 x 9,5 cm
• Hmotnosť: 0,272 kg
•
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