
 

 

Philips
ТВ слушалки с кабел, за 
помещения

Музика от телевизора у дома
Дълготраен комфорт при 
носене
Вграден регулатор на звука

SHP2500
Превъзходен звук при използване 

с телевизор
Тези пълноразмерни слушалки за HiFi и телевизор с акустичен рефлектор и 
повишено качество на басите.

Максимално удоволствие от слушането
• Напълно регулируема лента за главата и раковини за ушите за отлично прилягане
• Пълноразмерни раковини за ушите за отлична шумоизолация

Винаги готов
• Със свръхдългия 6 м кабел е лесно да гледате телевизия от разстояние
• Удобно регулиране на силата на звука в кабела



 Отлично прилягане
Напълно регулируема лента за главата и раковини 
за ушите за отлично прилягане

Отлична шумоизолация
Пълноразмерни раковини за ушите за отлична 
шумоизолация

Свръхдълъг кабел, 6 м
Със свръхдългия 6 м кабел е лесно да гледате 
телевизия от разстояние

Регулиране на силата на звука в кабела
Удобно регулиране на силата на звука в кабела
SHP2500/10
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Звук
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Чувствителност: 95 dB (1 kHz)
• Честотен обхват: 9 - 23 000Hz
• Максимална входяща мощност: 50 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: Двойно паралелна, симетрична
• Дължина на кабела: 6 м
• Вид кабел: OFC - без примеси на кислород
• Покритие на съединителя: хромиран
• Гнездо за слушалки: 3,5 мм

Комфорт
• Регулиране на силата на звука

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: Лента за главата
• Материал на наушниците: Плат
• Прилягане на ушите: С наушници върху цялото 
ухо

• Тип наушници: Затворен гръб

Аксесоари
• Приложени адаптери: 3,5 – 6,3 мм щепсел на 

адаптера
• Други: 3,5 мм оптичен кабел

Външен кашон
• EAN: 87 12581 58428 3
• Бруто тегло: 1,602 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,5 x 21,5 x 24,7 см
• Нето тегло: 0,903 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,699 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 24,5 x 10,7 см
• EAN: 87 12581 58427 6
• Бруто тегло: 0,413 кг
• Нето тегло: 0,301 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
• Тегло на опаковката: 0,112 кг
• Начин на поставяне: Окачен

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

17,5 x 19 x 9,5 см
• Тегло: 0,3 кг
•

Спецификации
ТВ слушалки с кабел, за помещения
Музика от телевизора у дома Дълготраен комфорт при носене, Вграден регулатор на звука
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