
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

Komfortowe elementy nauszne

SBCHP400
Dynamiczny bas

w domu i w podróży
Wąskie, stereofoniczne słuchawki hi-fi o dużej mocy zapewniają znakomitą jakość 
dźwięku w domu i w podróży.

Zawsze gotowe do drogi
• Przewód długości 2 m umożliwia schowanie odtwarzacza do torby
• Pozłacana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie
• Przejściówka 3,5–6,35 mm łączy różne typy urządzeń audio
• Niewielkie rozmiary po złożeniu – zmieści się w każdej torebce

Doskonała jakość odsłuchu
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk
• Słuchaj, co jest grane w stylu DJ-a



 Przetwornik głośnika 32 mm
32-milimetrowy przetwornik głośnika jest 
niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym 
dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy 
wejściowej.

W stylu DJ-a
Odwracany element nauszny słuchawek umożliwia 
odsłuch jednym uchem.

Przewód 2 m
Idealna długość przewodu zapewnia więcej swobody 
ruchu i możliwość schowania odtwarzacza w 
dowolnym miejscu.

Pozłacana wtyczka (24-karatowym 
złotem)
Wykończenie wtyczki wykonane z metalu 
szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne 
połączenie i lepszą jakość dźwięku.

Przejściówka gniazda audio
Dzięki tej przejściówce można podłączać słuchawki 
do urządzeń z gniazdami 3,5 mm lub 6,35 mm, dzięki 
czemu można korzystać z szerszej gamy sprzętu.

Składane na płasko
Wygodna metoda składania umożliwia schowanie 
słuchawek w kieszeni lub torebce.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,4 x 18 x 6,5 cm
• Waga: 0,1301 kg

Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Pasmo przenoszenia: 20 - 25000 Hz
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 500 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 32 mm

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: 2-stronne
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 3.5 – 6.3 mm
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Typ przewodu: LC-OFC

Akcesoria
• Przejściówka: 3.5 – 6.3 mm

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Waga brutto: 0,3178 kg
• Waga netto: 0,1375 kg
• Ciężar opakowania: 0,1803 kg
• EAN: 87 12581 49805 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 87 12581 49805 1
• Waga brutto: 1,14 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,8 x 16,9 x 20,7 cm
• Waga netto: 0,4125 kg
• Ciężar opakowania: 0,7275 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•
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