Philips
Hi-Fi sluchátka

Dokonale padnoucí s
detailním zvukem
Luxusní náušníky FloatingCushions a 40mm reproduktory se studiovou kvalitou zvuku
poskytují ten nejlepší zážitek z poslechu.
Dokonalý zážitek z poslechu
• Akusticky vyladěné 40mm reproduktory poskytují detailní a vyvážený zvuk
• Uzavřený typ poskytuje mimořádnou zvukovou izolaci
Pohodlí na dlouho
• Luxusní dokonale padnoucí náušníky FloatingCushions z paměťové pěny
• 3D vnitřní sluchátkový oblouk se automaticky přizpůsobí tvaru hlavy
• Pevný a odolný ocelový sluchátkový oblouk

SHP8000

Pohodlí
• Prodlužovací kabel 1,6 m + 1,4 m pro jakoukoli příležitost
• Jednostranný kabel se nezamotá
• Adaptér 3,5 – 6,3 mm součástí balení

SHP8000/10

Hi-Fi sluchátka

Přednosti
Kabel 1,6 m + 1,4 m

Specifikace
Luxusní plovoucí náušníky
FloatingCushions

Zvuk
•
•
•
•
•
•
•

Akustický systém: Polootevřený
Typ magnetu: Neodymový
Kmitočtová charakteristika: 15–24 000 Hz
Impedance: 32 ohm
Maximální příkon: 100 mW
Citlivost: 104 dB
Průměr reproduktoru: 40 mm

Možnosti připojení

• Kabelové propojení: jednostranný
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Délka kabelu: 1,4 m + 1,6 m

Příslušenství
Prodlužovací kabel 1,6 m + 1,4 m pro jakoukoli
příležitost

Adaptér 3,5 – 6,3 mm

Adaptér 3,5 – 6,3 mm součástí balení

Luxusní dokonale padnoucí náušníky
FloatingCushions z paměťové pěny

Skvělá izolace zvuku

3D vnitřní sluchátkový oblouk

• Konektor adaptéru: pozlacený 3,5 – 6,3 mm
• Včetně: 1,6m prodlužovací kabel

Rozměry balení

•
•
•
•
•
•
•

Rozměry balení (Š x V x H): 19,6 x 21,5 x 10,9 cm
EAN: 69 23410 71022 9
Hrubá hmotnost: 0,5075 kg
Čistá hmotnost: 0,2895 kg
Počet zahrnutých výrobků: 1
Typ balení: Karton
Hmotnost obalu: 0,218 kg

Vnější obal
•
•
•
•
•
•
•

3D vnitřní sluchátkový oblouk se automaticky
přizpůsobí tvaru hlavy

Akusticky vyladěné

Uzavřený typ poskytuje mimořádnou zvukovou
izolaci

Omezení zamotávání

Jednostranný kabel se nezamotá

Sluchátkový oblouk z oceli

Akusticky vyladěné 40mm reproduktory poskytují
detailní a vyvážený zvuk

Pevný a odolný ocelový sluchátkový oblouk
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Hrubá hmotnost: 1,8925 kg
GTIN: 1 69 23410 71022 6
Vnější obal (D x Š x V): 34 x 24 x 20,5 cm
Čistá hmotnost: 0,8685 kg
Počet spotřebitelských balení: 3
Hmotnost obalu: 1,024 kg

