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 mukavat HiFi-stereokuulokkeet, SHP 805 on oiva valinta. Sen kaiutinohjain 
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puolinen johto vähentää johtojen sotkeutumista
 

Philipsin
HiFi-stereokuuloke

SHP805



 

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 10 - 28 000 Hz
• Magneettityyppi: Ferriitti
• Enimmäisteho: 1 500 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 40
• Puhekela: CCAW
• Herkkyys: 104
• Impedanssi: 32
• Tyyppi: Neodyymi

Liitännät
• Johtoliitäntä: Yksipuolinen
• Johdon pituus: 3 m
• Liitin: 3,5 ja 6,3 mm:n stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC
• Irrotettava johto: N

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 3,5–6,3 mm
•

HiFi-stereokuuloke
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