
 

 

Philips
Hi-Fi-hörlurar

Högupplöst ljud
Over-ear

SHP6000
Högupplöst ljud och 

överlägsen komfort
Philips SHP6000/10-hörlurar med extra starka bashögtalare och självjusterande 
FloatingCushions ger inte bara bra ljud, utan även långvarig lyssnarkomfort.

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• Kraftfulla 40 mm högtalarelement ger stark basåtergivning
• Över-örat-variant ger bra ljudisolering

Bekväm för långvarig användning
• Mjuka FloatingCushions ger automatiskt perfekt passform
• Huvudband med heltäckande stoppning ger förstklassig lyssnarkomfort

Bekvämlighet
• Optimal sladdlängd på 3 m passar perfekt för alla behov
• Minska trassel med en kabel för anslutning till ena sidan
• 3,5–6,3 mm adapter medföljer



 3,5–6,3 mm adapter
3,5–6,3 mm adapter medföljer

Optimal sladdlängd på 3 m
Optimal sladdlängd på 3 m passar perfekt för alla 
behov

Huvudband med heltäckande stoppning

Huvudband med heltäckande stoppning ger 
förstklassig lyssnarkomfort

Över-örat-variant

Över-örat-variant ger bra ljudisolering

Kraftfulla 40 mm högtalarelement

Kraftfulla 40 mm högtalarelement ger stark 
basåtergivning

Minska trassel
Minska trassel med en kabel för anslutning till ena 
sidan

Mjuka FloatingCushions

Mjuka FloatingCushions ger automatiskt perfekt 
passform

Högupplöst ljud

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger 
originalstudioinspelningar mer troget än CD-format 
i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör 
högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för 
musikälskaren. Hörlurarna uppfyller de strikta 
standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för 
högupplöst ljud.
SHP6000/10

Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Högtalardiameter: 40 mm
• Känslighet: 103 dB
• Frekvensåtergivning: 8–40 000 Hz

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Kabellängd: 3 m
• Anslutningens legering: krompläterad

Tillbehör
• Uttag för adapter: guldpläterat 3,5 - 6,3 mm

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Bruttovikt: 0,451 kg
• Nettovikt: 0,272 kg
• Taravikt: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,68 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 34 x 24 x 22,5 cm
• Nettovikt: 0,816 kg
• Taravikt: 0,864 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 19 x 21 x 9,5 cm
• Vikt: 0,272 kg
•
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