
 

 

Philips
Stereofonní sluchátka

Hluboké basy

SHP2000
Vynikající pohodlí a možnost plného přizpůsobení
Pro přehrávače hudby, počítač, TV
Lehká sluchátka plné velikosti s plně nastavitelným sluchátkovým obloukem a mušlemi, 
které perfektně padnou a poskytují pohodlný poslech

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
• Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí
• Odlehčený sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí a prodlužuje trvanlivost

Dokonalý zážitek z poslechu
• Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku

Vždy připraveno k provozu
• Kabel o délce 2 m vám umožní vložit přehrávač do tašky



 Maximální velikost
Maximálně velké náušníky sluchátek zakrývají celé 
ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň 
poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

Komfortní polstrování náušníků
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků 
zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. 
Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar 
náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

2m kabel
Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti 
pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení 
nosit.

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a 
padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a 
uchem zaručuje optimální výkon.

Lehký sluchátkový oblouk
Odlehčený materiál použitý pro sluchátkový oblouk
SHP2000/00
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Zvuk
• Akustický systém: otevřít
• Kmitočtová charakteristika: 15 - 22 000 Hz
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 500 mW
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

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

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 24,5 x 10,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,418 kg
• Čistá hmotnost: 0,226 kg

• Hmotnost obalu: 0,192 kg
• EAN: 87 10895 94585 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 12,76 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 69 x 42,8 x 47,4 cm
• Čistá hmotnost: 5,424 kg
• Hmotnost obalu: 7,336 kg
• EAN: 87 10895 95734 2
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 2,88 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
• Čistá hmotnost: 2 51 kg
• Hmotnost obalu: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95733 5
• Počet spotřebitelských balení: 6
•

Specifikace
Stereofonní sluchátka
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