
 

 

Philips
Stereokuulokkeet

Syvä basso

SHP2000
Huippumukavat ja täysin säädettävät

Musiikin, tietokoneen ja TV:n kuunteluun
Täysikokoiset, kevyet kuulokkeet, joissa täysin säädettävä kuulokesanka ja korvakuvut - 
täydellinen istuvuus ja kuuntelumukavuus

Unohdat, että ne ovat päässäsi!
• Korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta ja bassotaajuuksien vastetta
• Helposti säädettävä kuulokesanka takaa, että kuulokkeet istuvat mukavasti
• Kevyt kuulokesanka parantaa käyttömukavuutta ja lisää kestävyyttä

Täydellinen kuuntelukokemus
• Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen

Aina valmiina
• 2 metrin kaapelin ansiosta soittimen voi laittaa vaikka laukkuun



 Koko korvan peittävä muotoilu
Suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua 
peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri 
ja tehokas ohjain.

Miellyttävät korvatyynyt
Muotoillut ja huippumateriaalista valmistetut 
korvatyynyt sopivat täydellisesti korvaan. Ne 
vähentävät äänivuotoa ja parantavat bassoäänen 
toistoa. Korvatyynyt on muotoiltu siten, että ne 
sopivat täydellisesti korvan ympärille.

2 metrin kaapeli
Paras mahdollinen johtopituus. Soittimen voi sijoittaa 
vapaasti, ja käyttäjällä on hyvin liikkumavaraa.

Helposti säädettävä kuulokesanka
Helposti säädettävä mekanismi takaa korvatyynyn ja 
korvan välisen akustisen levyn mukavan istuvuuden ja 
laadukkaan äänentoiston.

Kevyt kuulokesanka
Kuulokesangan kevyt materiaali
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Taajuusvaste: 15 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 500 mW
• Herkkyys: 100 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm

Liitännät
• Johdon pituus: 2 m
• Liittimen pinnoitus: kromattu
• Johtotyyppi: OFC

Lisätarvikkeet
• Sovitinpistoke: 3,5–6,3 mm

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

19,7 x 24,5 x 10,9 cm
• Kokonaispaino: 0,418 kg
• Nettopaino: 0,226 kg

• Taara: 0,192 kg
• EAN: 87 10895 94585 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 12,76 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 69 x 42,8 x 47,4 cm
• Nettopaino: 5,424 kg
• Taara: 7,336 kg
• EAN: 87 10895 95734 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 2,88 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
• Nettopaino: 2,51 kg
• Taara: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95733 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
•
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