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Philips
Stereo HiFi slúchadlá

SHP805



 

Zvuk
• Akustický systém: Otvorený
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 10 - 28 000 Hz
• Typ magnetu: Feritové
• Maximálny príkon: 1 500 mW
• Priemer reproduktora: 40
• Hlasová cievka: CCAW
• Citlivosť: 104
• Celkový odpor: 32
• Typ: Neodýmiový

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Jednostranné
• Dĺžka kábla: 3 m
• Konektor: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Zakončenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC
• Oddeliteľný kábel: N

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5-6,3 mm
•

Stereo HiFi slúchadlá
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