
 

 

Philips
Sluchátka se sluchátkovým 
obloukem

• Na uši
• Černá

SHL4000
Dynamické basy

Nalaďte se pomocí otočných náušníků
Sluchátka s klasickým obloukovým designem a otočnými polstrovanými náušníky vám 
zaručí pohodlí i při dlouhém poslechu.

Pro vynikající požitek z hudby
• 30mm vinutí reproduktoru zaručuje skvělý zvuk

Stvořeno pro vás a váš životní styl
• Otočné mušle sluchátek umožňují naladit se na okolí
• Dokonalé polstrované náušníky poskytují mimořádné pohodlí

Vždy připraveno k provozu
• Vysoce kompaktní a sklopný design pro snadné přenášení
• 1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití



 1,2m kabel
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete 
dát, kam budete chtít.

30mm vinutí reproduktoru
30mm vinutí reproduktoru je kompaktní pro 
pohodlné nošení, a přesto dost velké pro jasný, silný 
zvuk. Má tu pravou velikost pro nezkreslený poslech.

Polstrované náušníky
Celé náušníky těchto sluchátek Philips jsou 
polstrovány měkkou pěnou. Budete se cítit tak 
pohodlně, že si téměř nevšimnete, že je nosíte.

Otočné mušle sluchátek
Design uživatelsky příjemnějších otočných mušlích 
sluchátek pro snazší poslech zvuku na pozadí

Vysoce kompaktní a sklopné
3 snadné kroky ke skutečné kompaktnosti, která je 
skvělá pro cestování a umožňuje vzít s sebou hudbu 
kamkoli
SHL4000/10

Přednosti
Datum vydání 2013-07-24

Verze: 6.3.6

12 NC: 8670 000 77743
EAN: 69 23410 71014 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Membrána: mylarová kopule
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Kmitočtová charakteristika: 18–21 000 Hz

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvoustranný
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 a 6,3 mm
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
• Typ kabelu: Měď

Příslušenství
• Konektor adaptéru: 3,5 – 6,3 mm

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 20 x 7,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,266 kg
• Čistá hmotnost: 0,12 kg
• Hmotnost obalu: 0,146 kg
• EAN: 69 23410 71014 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,05 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 24,5 x 21,5 x 23 cm
• Čistá hmotnost: 0,36 kg
• Hmotnost obalu: 0,69 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 1 69 23410 71014 1
•

Specifikace
Sluchátka se sluchátkovým obloukem
Na uši Černá
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