
 

 

Philips
Sztereó fejhallgató

Fülre illeszkedő
Fekete

SHP1900
Kis súly és kényelmes használat

Teljes méretű és könnyű fejhallgató a kényelmes zenehallgatáshoz

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• Teljes mértékben állítható fejpánt, amely minden fejméretre illik
• Olyan kis súlya van, hogy szinte alig lehet érezni

A tökéletes hangélmény
• A nagy méretű fülpárnák kiszűrik a külső zajt

Mindig készen áll
• A 2 méteres kábelnek köszönhetően a lejátszót táskájába is teheti



 2 m-es kábel
Az ideális kábelhossznak köszönhetően szabadabban 
mozoghat, és eldöntheti, hogy hová teszi 
audiokészülékét.

Nagy méretű fülpárnák
A nagy méretű fülpárnák kiszűrik a külső zajt

Teljes mértékben állítható fejpánt
Teljes mértékben állítható fejpánt, amely minden 
fejméretre illik

Kis súlyú kivitel
Olyan kis súlya van, hogy szinte alig lehet érezni
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• Akusztikus rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciamenet: 20–20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Érzékenység: 98 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú
• Kábel anyaga: Réz

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 17 cm x 9 cm x 

19 cm
• Tömeg: 0,193 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 40182 5

• Bruttó tömeg: 1,18 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

30,9 x 21,5 x 24,3 cm
• Nettó tömeg: 0,579 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,601 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17,6 x 24,8 x 9,5 cm
• EAN: 87 12581 40180 1
• Bruttó tömeg: 0,308 kg
• Nettó tömeg: 0,193 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,115 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Kialakítás
• Szín: Fekete
•
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