
 

 

Philips
Audiohörlurar med sladd

40 mm-högtalarelement, öppen 

baksida

Over-ear

SHP2000
Suverän komfort och fullständigt justerbara
För musik, dator, TV
Stora, lätta hörlurar med fullständigt justerbart huvudband och öronkåpor som passar 
utmärkt och gör det behagligt att lyssna på musik

Du glömmer att du har dem på dig!
• Justerbart huvudband och öronsnäckor för perfekt passform
• Lyxiga öronkuddar som är bekväma även när du lyssnar länge

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Öronsnäckor i full storlek blockerar externt ljud

Alltid redo
• En 2 meter lång sladd gör att du kan ha spelaren i väskan



 2 m kabel
Den perfekta sladdlängden som ger dig mer 
rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära 
din ljudenhet.

Perfekt passform
Justerbart huvudband och öronsnäckor för perfekt 
passform

Öronsnäckor i full storlek
Öronsnäckor i full storlek blockerar externt ljud

Lyxiga öronkuddar
Lyxiga öronkuddar som är bekväma även när du 
lyssnar länge
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Frekvensåtergivning: 10–23 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 96 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Magnettyp: Ferrit

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutningens legering: Krompläterad
• Kabeltyp: OFC

Tillbehör
• Uttag för adapter: 3,5-6,3 mm

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

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

• Bruttovikt: 0,341 kg
• Nettovikt: 0,23 kg
• Taravikt: 0,111 kg
• EAN: 69 23410 70684 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,39 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Nettovikt: 0,69 kg
• Taravikt: 0,7 kg
• EAN: 87 12581 58206 7
• Antal konsumentförpackningar: 3

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 17,5 x 19 x 9,5 cm
• Vikt: 0,23 kg
•
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