
 

 

Philips
Stereofónne slúchadlá

SHP5401
Vhodné pre použitie doma aj vonku

Doma/na cestách
V týchto stereofónnych slúchadlách sa spája výkonný zvuk s nízkou hmotnosť produktu, 
čo vám poskytne skvelý zvuk a maximálny komfort pre použitie doma aj vonku

Vyrobený pre vás a váš životný štýl
• Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy
• Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Vždy pripravený
• Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie

Dokonalý zážitok z počúvania
• Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní
• Ultramäkké vankúšiky hlavového oblúka pre jedinečný komfort pri nosení



 Pohodlné nosenie
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a 
poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas 
dlhodobého počúvania.
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Zvuk
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 15 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 Ohmov

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Jednostranné
• Konektor: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Vyhotovenie konektorov: Pokované chrómom
• Typ kábla: Bezkyslíková meď

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5-6,3 mm

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 43923 1
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20,8 x 29 x 11,4 cm

• Čistá hmotnosť: 0,179 kg
• Hmotnosť brutto: 0,417 kg
• Hmotnosť obalu: 0,238 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 43924 8
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 73 x 44,5 x 58,8 cm
• Čistá hmotnosť: 4,296 kg
• Hmotnosť brutto: 13,665 kg
• Hmotnosť obalu: 9,369 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 43925 5
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 42,5 x 35 x 28 2 cm
• Čistá hmotnosť: 1,074 kg
• Hmotnosť brutto: 3,025 kg
• Hmotnosť obalu: 1,951 kg
•

Technické údaje
Stereofónne slúchadlá
  

http://www.philips.com

