
 

 

Philips
Στερεοφωνικά ακουστικά

Έντονο μπάσο

SHP2000
Έξοχη άνεση με πλήρεις δυνατότητες προσαρμογής
Για μουσική, υπολογιστή, τηλεόραση
Ελαφριά ακουστικά κανονικού μεγέθους με πλήρως ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής 
και καλύμματα ακουστικών για εξαιρετική εφαρμογή και άνετη ακρόαση

Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε!
• Επικαλύμματα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των μπάσων
• Εύκολα προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση
• Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής που αυξάνει την άνεση και την ανθεκτικότητα

Η τέλεια εμπειρία ακρόασης
• Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου

Πάντα έτοιμα
• Καλώδιο 2 μέτρων για να βάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τσάντα σας



 Σχεδίαση πλήρους μεγέθους
Ακουστικά πλήρους μεγέθους που δεν καλύπτουν 
απλά ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα 
αλλά παρέχουν χώρο για μεγαλύτερη διάταξη 
οδήγησης υψηλότερης ποιότητας.

Άνετα επικαλύμματα αυτιών
Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά για τα 
επικαλύμματα των αυτιών εξασφαλίζουν άψογη 
εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη 
διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση 
των μπάσων. Έχουν τέτοιο σχήμα ώστε να 
ευθυγραμμίζονται τέλεια με την περιοχή γύρω από 
τα αυτιά.

Καλώδιο 2 μέτρων
Καλώδιο ιδανικού μήκους για μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα να επιλέξετε 
που θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή ήχου.

Εύκολα προσαρμόσιμο στήριγμα 
κεφαλής
Ο εύκολα προσαρμόσιμος μηχανισμός εφαρμόζει 
τέλεια ανάμεσα στο μαξιλαράκι των ακουστικών 
και το αφτί παρέχοντας καλή ηχομόνωση για 
βέλτιστη απόδοση.

Ελαφρύ στήριγμα κεφαλής
Για το στήριγμα κεφαλής χρησιμοποιείται ελαφρύ 
υλικό
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: ανοικτό
• Συχνότητα απόκρισης: 15 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 500 mW
• Ευαισθησία: 100 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 2 m
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο
• Τύπος καλωδίου: OFC

Αξεσουάρ
• Βύσμα τροφοδοτικού: 3,5 - 6,3 χιλ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,7 x 24,5 x 10,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,418 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,226 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,192 κ.

• EAN: 87 10895 94585 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 12,76 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

69 x 42,8 x 47,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 5,424 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 7,336 κ.
• EAN: 87 10895 95734 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,88 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40,5 x 33,3 x 22,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,51 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,37 κ.
• EAN: 87 10895 95733 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
•
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