
 

 

Philips
Căști TV cu fir, pentru 
interior

Muzică pe TV acasă
Confort la utilizarea prelungită
Control al volumului pe fir

SHP2500
Sunet excelent pentru 

ascultarea TV
Aceste căşti cu dimensiuni generoase, destinate utilizării cu sisteme HiFi sau televizoare, 
dispun de un reflector acustic pentru un bas profund, de calitate.

Experienţa audio perfectă
• Bandă de susţinere și căști complet reglabile pentru o potrivire perfectă
• Căști de dimensiuni normale pentru o izolare excepţională a sunetului

Mereu pregătit
• Cablul foarte lung de 6 m facilitează vizionarea televizorului de la distanţă
• Control comod al volumului pe fir



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

Izolare excepţională a sunetului
Căști de dimensiuni normale pentru o izolare 
excepţională a sunetului

Cablu foarte lung de 6 m
Cablul foarte lung de 6 m facilitează vizionarea 
televizorului de la distanţă

Control al volumului pe fir
Control comod al volumului pe fir
SHP2500/10
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Sunet
• Impedanţă: 32 Ohm
• Diametru difuzor: 40 mm
• Sensibilitate: 95 dB (1 KHz)
• Gamă de frecvenţe: 9 - 23 000 Hz
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 6 m
• Tip cablu: OFC
• Finisaj conector: cromat
• Mufă pentru căști: 3,5 mm

Confort
• Controlul volumului

Design
• Culoare: Negru
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Material de contact: Material textil
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis

Accesorii
• Adaptoare incluse: Mufă adaptor de 3,5-6,3 mm
• Altele: Cablu optic de 3,5 mm

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 58428 3
• Greutate brută: 1,602 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Greutate netă: 0,903 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,699 kg

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

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 87 12581 58427 6
• Greutate brută: 0,413 kg
• Greutate netă: 0,301 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,112 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 17,5 x 19 x 9,5 cm
• Greutate: 0,3 kg
•

Specificaţii
Căști TV cu fir, pentru interior
Muzică pe TV acasă Confort la utilizarea prelungită, Control al volumului pe fir
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