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 ηχεία 40 χιλ. επαγγελματικής ποιότητας ήχου με πολυτελή FloatingCushions 
οσφέρουν την καλύτερη εμπειρία ακρόασης

Η τέλεια εμπειρία ακρόασης
• Ηχεία 40 χιλ. με συντονισμένη ακουστική για ήχο εξαιρετικής λεπτομέρειας
• Ο σχεδιασμός "πάνω από το αυτί" παρέχει τέλεια απομόνωση ήχου

Άνετο για χρήση μεγάλης διάρκειας
• Πολυτελή FloatingCushions με επένδυση από μαλακό αφρολέξ για τέλεια εφαρμογή
• Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής 3D προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του κεφαλιού σας
• Στήριγμα κεφαλής από ατσάλι για αντοχή και ανθεκτικότητα

Ευκολία
• Καλώδιο επέκτασης 1,6 μ. + καλώδιο 1,4 μ. κατάλληλο για κάθε περίσταση
• Το καλώδιο μονής πλευράς μειώνει το μπλέξιμο
• Περιλαμβάνεται προσαρμογέας 3,5-6,3 χιλ.



 Καλώδιο 1,6 μ. + 1,4 μ.

Καλώδιο επέκτασης 1,6 μ. + καλώδιο 1,4 μ. 
κατάλληλο για κάθε περίσταση

Προσαρμογέας 3,5-6,3 χιλ.
Περιλαμβάνεται προσαρμογέας 3,5-6,3 χιλ.

Εσωτερικό στήριγμα κεφαλής 3D

Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής 3D 
προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του κεφαλιού 
σας

Συντονισμένη ακουστική

Ηχεία 40 χιλ. με συντονισμένη ακουστική για ήχο 
εξαιρετικής λεπτομέρειας

Πολυτελή FloatingCushions

Πολυτελή FloatingCushions με επένδυση από 
μαλακό αφρολέξ για τέλεια εφαρμογή

Τέλεια απομόνωση ήχου

Ο σχεδιασμός "πάνω από το αυτί" παρέχει τέλεια 
απομόνωση ήχου

Μειώστε το μπλέξιμο των καλωδίων
Το καλώδιο μονής πλευράς μειώνει το μπλέξιμο

Στήριγμα κεφαλής από ατσάλι

Στήριγμα κεφαλής από ατσάλι για αντοχή και 
ανθεκτικότητα
SHP8000/10

Προδιαγραφές
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Ημι ανοιχτό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 24.000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 104 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: μίας όψης
• Φινίρισμα βύσματος: επίχρυσο
• Μήκος καλωδίου: 1,4 μ. + 1,6 μ.

Αξεσουάρ
• Βύσμα τροφοδοτικού: επίχρυσο 3,5 - 6,3 χιλ.
• Συμπεριλαμβάνεται: Καλώδιο επέκτασης 1,6 μ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,6 x 21,5 x 10,9 εκ.
• EAN: 69 23410 71022 9
• Μικτό βάρος: 0,5075 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,2895 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,218 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,8925 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34 x 24 x 20,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,8685 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1,024 κ.
•

Ημερομηνία έκδοσης 
2016-11-07

Έκδοση: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78402
EAN: 69 23410 71022 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Χαρακτηριστικά
Ακουστικά Hi-Fi

http://www.philips.com

