
 

 

Philips
Slúchadlá s hlavovým 
oblúkom

SBCHP400
Dynamické basy

doma a na cestách
Tieto tenké výkonné HiFi stereofónne slúchadlá vám poskytnú perfektný zážitok z 
počúvania doma alebo počas chôdze.

Vždy pripravený
• Dodáva sa s 2-metrovým káblom
• Adaptér pokovaný 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie
• 3,5 - 6,35 mm adaptér pripája všetky typy audio zariadení
• Dá sa zložiť naplocho, aby sa ľahko zmestil do tašky

Dokonalý zážitok z počúvania
• 32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Môžete počúvať hudbu v slúchadle ako aj to, čo sa deje



 32 mm reproduktor
32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný 
prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri 
akomkoľvek danom vstupnom výkone.

DJ monitorovací štýl
Obojstranné slúchadlo umožňuje počúvanie jedným 
uchom

2-metrový kábel
Dodáva sa s 2-metrovým káblom

Adaptér pokovaný 24k zlatom
Dokonalé spojenie a vysoká kvalita zvuku bez ohľadu 
na to, či zvukové zariadenie má 3,5, alebo 6,35 mm 
konektory.

Pribalený adaptér zvuk. konek.
Tento adaptér umožňuje použitie slúchadiel na 
zariadeniach s 3,5 alebo 6,35 mm konektormi - to 
vám dáva širšiu možnosť výberu audio zariadení.

Dá sa zložiť naplocho
Pohodlný skladací mechanizmus spočíva v tom, že 
slúchadlo sa zloží naplocho, aby ho bolo možné 
uložiť vo vrecku alebo taške.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Membrána: Mylarová kupola
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Frekvenčná odozva: 20 - 25 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 500 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 32

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Obojstranný
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Vyhotovenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: LC-OFC

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

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19 5 x 22 x 4,8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,3385 kg
• Čistá hmotnosť: 0,14 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1985 kg
• EAN: 87 12581 49805 4
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,268 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 20,5 x 16 5 x 22 cm
• Čistá hmotnosť: 0 42 kg
• Hmotnosť obalu: 0,848 kg
• EAN: 87 12581 49807 8
• Počet spotrebiteľských balení: 3
•

Technické údaje
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