
 

 

Philips
Sztereó fejhallgató

SHP5401
Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Otthon és utazás közben is kiváló választás
Ezt a sztereó fejhallgatót erőteljes hangzás és könnyű hordozhatóság jellemzi, csodálatos 
hangot és maximális kényelmet biztosít beltéri használat során, és útközben is

Az Ön stílusához készült
• A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadást
• A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

Mindig készen áll
• Az egyoldalas kábel nem gubancolódik össze; ez növeli a kényelmet

Tökéletes hang élmény
• A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
• A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• Nő a komfort hosszú viselés esetén is
• Különlegesen puha fejhallgató-fülpárna a kivételes kényelemért



 Kényelmesen viselhető
A fejhallgató a fülének megfelelő formára lett 
tervezve, hogy kényelmesebb legyen, és hosszabban 
tudja viselni.
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• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaátvitel: 15 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
• Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú
• Kábel típusa: Oxigénmentes réz

Tartozékok
• Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 43923 1
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20,8 x 29 x 11,4 cm

• Nettó tömeg: 0,179 kg
• Bruttó tömeg: 0,417 kg
• Táratömeg: 0,238 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 43924 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

73 x 44,5 x 58,8 cm
• Nettó tömeg: 4,296 kg
• Bruttó tömeg: 13,665 kg
• Táratömeg: 9,369 kg

Belső karton
• EAN: 87 12581 43925 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,5 x 35 x 28,2 cm
• Nettó tömeg: 1,074 kg
• Bruttó tömeg: 3,025 kg
• Táratömeg: 1,951 kg
•
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