
 

 

Philips
Domáce TV slúchadlá s 
káblom

Home TV hudba
Pohodlné dlhodobé nosenie
Ovládanie hlasitosti na kábli

SHP2500
Skvelý zvuk pri počúvaní TV

Slúchadlá pre HiFi a TV funkcie zábavy so zvukovým reflektorom pre zvýšený basový 
výkon.

Dokonalý zážitok z počúvania
• Úplne nastaviteľný hlavový oblúk a mušle na uši umožňujú vynikajúce nasadenie
• Mušle na uši plnej veľkosti na dokonalú izoláciu hluku

Vždy pripravený
• Výnimočne dlhý 6 m kábel uľahčuje sledovanie televízora z diaľky
• Praktické ovládanie hlasitosti na kábli



 Vynikajúce nasadenie
Úplne nastaviteľný hlavový oblúk a mušle na uši 
umožňujú vynikajúce nasadenie

Dokonalá izolácia hluku
Mušle na uši plnej veľkosti na dokonalú izoláciu hluku

Výnimočne dlhý 6 m kábel
Výnimočne dlhý 6 m kábel uľahčuje sledovanie 
televízora z diaľky

Ovládanie hlasitosti na kábli
Praktické ovládanie hlasitosti na kábli
SHP2500/10
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Zvuk
• Impedancia: 32 Ohmov
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Citlivosť: 95 dB (1K Hz)
• Frekvenčný rozsah: 9 – 23 000 Hz
• Maximálny príkon: 50 mW
• Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 6 m
• Typ kábla: OFC
• Vyhotovenie konektorov: pochrómované
• Zásuvka slúchadiel: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti

Dizajn
• Farba: Čierna
• Štýl nosenia: Hlavový oblúk
• Materiál prepojenia slúchadiel: Tkanina
• Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
• Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Príslušenstvo
• Dodané adaptéry: 3,5 – 6,3 mm zástrčka adaptéra
• Iné: 3,5 mm optický kábel

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 58428 3
• Hmotnosť brutto: 1,602 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,5 x 21,5 x 24,7 cm
• Hmotnosť netto: 0,903 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,699 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 87 12581 58427 6
• Hmotnosť brutto: 0,413 kg
• Hmotnosť netto: 0,301 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Škatuľa
• Hmotnosť obalu: 0,112 kg
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 17,5 x 19 x 9,5 cm
• Hmotnosť: 0,3 kg
•

Technické údaje
Domáce TV slúchadlá s káblom
Home TV hudba Pohodlné dlhodobé nosenie, Ovládanie hlasitosti na kábli
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