
 

 

Philips
Słuchawki z pałąkiem na 
głowę

Nauszne
Czarny

SHL4000
Dynamiczny bas

Słuchaj muzyki, kiedy chcesz — dzięki obrotowym nasadkom dousznym

Klasyczna konstrukcja pałąka na głowę oraz obrotowe elementy nauszne z miękkimi 
poduszkami zapewniają wygodę nawet podczas długiego użytkowania słuchawek 
SHL4000/10 firmy Philips.

Wyjątkowa przyjemność słuchania
• Przetwornik głośnika 30 mm zapewnia wysoką jakość dźwięku

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Obracane elementy nauszne umożliwiają odcięcie się od dźwięków otoczenia lub ich usłyszenie
• Nakładki z miękkimi poduszeczkami zapewniają dodatkową wygodę

Zawsze gotowe do drogi
• Kompaktowe rozmiary i możliwość składania ułatwiają przenoszenie
• Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz



 Przewód 1,2 m
Idealna długość przewodu zapewniająca większą 
swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić 
urządzenie audio.

Przetwornik głośnika 30 mm
Jest wystarczająco mały, aby zagwarantować komfort 
noszenia, a zarazem wystarczająco duży, aby 
zapewnić wyraźny, głośny dźwięk. Ma idealne 
wymiary umożliwiające czerpanie radości ze 
słuchania dźwięku.

Nakładki z miękkimi poduszeczkami
Całe nakładki tych słuchawek firmy Philips są 
wyściełane poduszeczkami z miękką pianką. Są tak 
wygodne, że nie zauważysz, że je nosisz.

Obracane elementy nauszne
Łatwiejsze w obsłudze, obracane elementy nauszne 
umożliwiają usłyszenie dźwięków tła

Niezwykle kompaktowe, składane
3 proste kroki, aby złożyć te kompaktowe słuchawki 
— świetnie sprawdzają się w podróży i umożliwiają 
słuchanie ulubionej muzyki w dowolnym miejscu
SHL4000/10
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Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 102 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Pasmo przenoszenia: 18–21 000 Hz

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: 2-stronne
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 3,5–6,3 mm
• Wykończenie złącza: chromowane
• Typ przewodu: Miedziany

Akcesoria
• Przejściówka: 3,5–6,3 mm

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 20 x 7,5 cm
• Waga brutto: 0,266 kg
• Waga netto: 0,12 kg
• Ciężar opakowania: 0,146 kg
• EAN: 69 23410 71014 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,05 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,5 x 21,5 x 23 cm
• Waga netto: 0,36 kg
• Ciężar opakowania: 0,69 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 1 69 23410 71014 1
•
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