
 

 

Philips
Pokojová šňůrová TV 
sluchátka

Na uši
Stříbrná

SHP1800
Mimořádně lehká s televizním kabelem 6 m
Sluchátka pro televizor
Lehká sluchátka pro dlouhodobé používání s 6m kabelem umožňujícím volný pohyb a 
výběr místa, kde se usadíte. Navíc otvory systému Bass Beat poskytují bohatý hluboký 
zvuk.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Odlehčený sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí a prodlužuje trvanlivost
• Větší pohodlí pro delší použití

Vždy připraveno
• Sluchátka speciálně vyrobena pro televizory a zařízení HiFi
• Ideální délka ke sledování televize ze vzdálenosti
• Zabudované ovládání zjednodušuje nastavení hlasitosti



 Otvory se systému Bass Beat
Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb 
vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

Lehký sluchátkový oblouk
Odlehčený materiál použitý pro sluchátkový oblouk

Pohodlné nošení
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší 
pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Televizní sluchátka
Tato sluchátka navržená tak, aby ze sledování 
televize učinila lepší zážitek, mají delší kabel a vlastní 
ovládání hlasitosti, takže můžete sedět dále od 
televizoru. To je skvělé také při poslechu zařízení 
HiFi.

6m kabel
Extra dlouhý 6m kabel k připojení vašich TV 
sluchátek nebo jakéhokoli audio zařízení.

Zabudované ovládání hlasitosti
Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň, aniž 
byste museli jít ke zdroji zvuku.
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Zvuk
• Membrána: mylarová kopule
• Akustický systém: otevřít
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 14–22 000 Hz
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: měď
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 30 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: dvojité – paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 6 m
• Konektor: 3,5 mm
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
• Typ kabelu: měď

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: ano

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

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,198 kg
• Čistá hmotnost: 0,106 kg
• Hmotnost obalu: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 13,8 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 73,4 x 39,7 x 51,6 cm
• Čistá hmotnost: 9,5 kg
• Hmotnost obalu: 4,3 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Počet spotřebitelských balení: 48

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,4705 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 35,7 x 18,9 x 24,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,636 kg
• Hmotnost obalu: 0,8345 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Počet spotřebitelských balení: 6
•

Specifikace
Pokojová šňůrová TV sluchátka
Na uši Stříbrná
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