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Philips
Stereo HiFi slúchadlá
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Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Hlasová cievka: CCAW
• Frekvenčná odozva: 20 - 25 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 500 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 32

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Obojstranný
• Dĺžka kábla: 1,2 m + 1,8 m
• Konektor: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Zakončenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: LC-OFC

Užitočná funkcia
• Ovládanie hlasitosti: áno

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

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81619 9
• Hmotnosť brutto: 1 770 kg

• Výška: 206 mm
• Dĺžka: 457 mm
• Netto hmotnosť: 1,510 kg
• Množstvo: 6
• Hmotnosť obalu: 0,260 kg
• Šírka: 238 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81620 5
• Hmotnosť brutto: 8,400 kg
• Výška: 438 mm
• Dĺžka: 495 mm
• Čistá hmotnosť: 6 000 kg
• Množstvo: 24
• Hmotnosť obalu: 2 400 kg
• Šírka: 473 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210002557
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80490 5
• Hmotnosť brutto: 0,252 kg
• Výška: 256 mm
• Dĺžka: 193 mm
• Netto hmotnosť: 0 160 kg
• Hmotnosť obalu: 0 092 kg
• Šírka: 74 mm
•

Stereo HiFi slúchadlá
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