
 

 

Philips
Pokojová kabelová TV 
sluchátka

Hudba z domácího televizoru
Pohodlí při dlouhém nošení
Zabudované ovládání hlasitosti

SHP2500
Skvělý zvuk pro poslech 

televizoru
Tato sluchátka plné velikosti pro televizní a HiFi zábavu obsahují akustický reflektor pro 
zvýšený výkon basů.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Plně nastavitelný sluchátkový oblouk a náušníky, které perfektně padnou
• Maximálně velké náušníky pro skvělou izolaci zvuku

Vždy připraveno
• Extra dlouhý 6m kabel pro pohodlné sledování televizoru z dálky
• Pohodlné ovládání hlasitosti na kabelu



 Perfektně padnoucí
Plně nastavitelný sluchátkový oblouk a náušníky, 
které perfektně padnou

Skvělá izolace zvuku
Maximálně velké náušníky pro skvělou izolaci zvuku

Extra dlouhý 6m kabel
Extra dlouhý 6m kabel pro pohodlné sledování 
televizoru z dálky

Ovládání hlasitosti na kabelu
Pohodlné ovládání hlasitosti na kabelu
SHP2500/10
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Zvuk
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Citlivost: 95 dB (1 kHz)
• Frekvenční rozsah: 9 – 23 000 Hz
• Maximální příkon: 50 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, symetrické
• Délka kabelu: 6 m
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)
• Povrchová úprava konektoru: chromovaný
• Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
• Materiál náušníků: Látka
• Padnou do uší: Přes uši
• Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Příslušenství
• Adaptéry součástí balení: 3,5–6,3mm konektor 

adaptéru
• Jiné: 3,5mm optický kabel

Vnější obal
• EAN: 87 12581 58428 3
• Hrubá hmotnost: 1,602 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,903 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,699 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 87 12581 58427 6
• Hrubá hmotnost: 0,413 kg
• Čistá hmotnost: 0,301 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,112 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,5 x 19 x 9,5 cm
• Hmotnost: 0,3 kg
•

Specifikace
Pokojová kabelová TV sluchátka
Hudba z domácího televizoru Pohodlí při dlouhém nošení, Zabudované ovládání hlasitosti
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