
 

 

Philips
Căști audio cu fir

Difuzoare de 40 mm/design 

deschis

Cu atașare pe ureche

SHP2000
Confortabile şi ajustabile

Pentru muzică, calculator, televizor
Căşti uşoare, cu dimensiuni generoase, cu bandă de susţinere complet ajustabilă şi perniţe 
confortabile pentru ureche.

Veţi uita că le purtaţi!
• Bandă de susţinere și căști complet reglabile pentru o potrivire perfectă
• Pernuţe pentru urechi din pluș ore îndelungate de ascultare confortabilă

Experienţa audio perfectă
• Căști de dimensiuni normale care blochează zgomotul exterior

Mereu pregătit
• Un cablu de 2 m pentru a putea purta playerul în geantă



 Cablu de 2 m
Un cablu ideal, pentru o mai mare libertate de 
mișcare și pentru a putea alege cel mai comod loc de 
purtare a playerului.

Potrivire perfectă
Bandă de susţinere și căști complet reglabile pentru 
o potrivire perfectă

Căști de dimensiuni normale
Căști de dimensiuni normale care blochează 
zgomotul exterior

Pernuţe pentru urechi din pluș
Pernuţe pentru urechi din pluș ore îndelungate de 
ascultare confortabilă
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Sunet
• Sistem acustic: Deschis
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 23 000 Hz
• Impedanţă: 32 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 96 dB
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip magnet: Ferită

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Finisaj conector: Placat cu crom
• Tip cablu: OFC

Accesorii
• Conector adaptor: 3,5 - 6,3 mm

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm

• Greutate brută: 0,341 kg
• Greutate netă: 0,23 kg
• Greutate proprie: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,39 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Greutate netă: 0,69 kg
• Greutate proprie: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Număr de ambalaje: 3

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 17,5 x 19 x 9,5 cm
• Greutate: 0,23 kg
•
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