
 

 

Philips
Przewodowe słuchawki 
telewizyjne

SHP1800
Wyjątkowo lekkie z przewodem TV 6 m

dla TV
Lekkie słuchawki przeznaczone do długiego używania wyposażone w przedłużacz 6 m, 
który zapewnia swobodę poruszania i wyboru miejsca do siedzenia. Otwory basowe 
zapewniają bogaty i głęboki dźwięk.

Doskonała jakość odsłuchu
• Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie

Zapomnisz, że je nosisz!
• Lekki pałąk zwiększa wygodę i podnosi wytrzymałość
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie

Zawsze gotowy
• Słuchawki przeznaczone do telewizorów i sprzętu Hi-Fi
• Idealna długość, aby oglądać telewizję z pewnej odległości
• Regulator na przewodzie ułatwia regulację głośności



 Otwory basowe
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co 
pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, 
głębokich tonach niskich.

Lekki pałąk
Pałąk wykonany z lekkiego materiału

Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Słuchawki telewizyjne
Słuchawki stworzone z myślą o indywidualnym 
oglądaniu telewizji. Zostały one wyposażone w długi 
przewód i własną regulację głośności tak, aby móc 
usiąść dalej od telewizora. Doskonałe również do 
słuchania muzyki ze sprzętu Hi-Fi.

Przewód 6 m
Wyjątkowo długi przewód (6 m) umożliwia 
podłączenie słuchawek do telewizora lub sprzętu 
audio.

Regulator na przewodzie
Możliwość ustawienia preferowanej głośność bez 
podchodzenia do źródła dźwięku.
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Dźwięk
• Membrana: Mylarowa kopułka
• System akustyczny: otwarty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 14–22 000 Hz
• Cewka drgająca: miedziany
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 30 mm
• Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość przewodu: 6 m
• Złącze: 3,5 mm
• Wykończenie złącza: chromowane
• Typ przewodu: miedziany

Udogodnienia
• Regulator głośności

Akcesoria
• Przejściówka: 3.5 – 6.3 mm

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

17,7 x 22,1 x 5,8 cm
• Waga brutto: 0,198 kg
• Waga netto: 0,106 kg
• Ciężar opakowania: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 95701 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 13,8 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

73,4 x 39,7 x 51,6 cm
• Waga netto: 9,5 kg
• Ciężar opakowania: 4,3 kg
• EAN: 87 10895 95703 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 48

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 1,4705 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,7 x 18,9 x 24,9 cm
• Waga netto: 0,636 kg
• Ciężar opakowania: 0,8345 kg
• EAN: 87 10895 95702 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
•

Dane techniczne
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