
 

 

Philips
Słuchawki stereofoniczne

SHP5401
Do użytku wewnątrz oraz poza domem

W domu i w podróży
Słuchawki zapewniają dźwięk o dużej mocy, przy czym są niezwykle wygodne do noszenia 
dzięki swej lekkiej konstrukcji. Zapewniają one świetną jakość dźwięku i maksymalny 
komfort użytkowania zarówno w domu, jak i poza nim.

Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację

Zawsze gotów do drogi
• Przewód jednostronny to mniejsza plątanina i większa wygoda

Doskonała jakość odsłuchu
• Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku
• Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń

Zapomnisz, że je nosisz!
• Większy komfort umożliwia dłuższe użytkowanie
• Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku zapewniają niespotykany komfort



 Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 15–28 000 Hz
• Impedancja: 32 omów

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Jednostronne
• Złącze: 3,5 i 6,3 mm stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Typ przewodu: Miedź beztlenowa

Akcesoria
• Przejściówka: 3,5-6,3 mm

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 43923 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20,8 x 29 x 11,4 cm

• Waga netto: 0,179 kg
• Waga brutto: 0,417 kg
• Ciężar opakowania: 0,238 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 43924 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

73 x 44,5 x 58,8 cm
• Waga netto: 4,296 kg
• Waga brutto: 13,665 kg
• Ciężar opakowania: 9,369 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 43925 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,5 x 35 x 28,2 cm
• Waga netto: 1,074 kg
• Waga brutto: 3,025 kg
• Ciężar opakowania: 1,951 kg
•
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