
 

Philips
Przewodowe słuchawki 
telewizyjne

SHP5500
Dynamiczny dźwięk z telewizora

dla TV
Lekkie i wygodne słuchawki stereofoniczne o właściwościach akustycznych dopasowanych do 
dźwięku telewizora. Ciesz się ulubionymi programami nie przeszkadzając innym. Długi, 6-
metrowy przewód z regulacją głośności umożliwia łatwe oglądanie telewizji z odległości.

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
• 6-metrowy przewód daje swobodę wyboru miejsca do siedzenia
• Regulator na przewodzie ułatwia regulację głośności
• Przewód jednostronny to mniejsza plątanina i większa wygoda
• Unikalny, odłączany mechanizm blokujący przewód

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
 



 Przewód 6 m
Podłącz swoje słuchawki do telewizora lub 
urządzenia audio i usiądź dalej niż pozwala na to 
zwykły przewód.

Wygoda noszenia
Te słuchawki są dopasowane do kształtu ucha, dzięki 
czemu komfort użytkowania i przyjemność z 
dłuższego słuchania są większe.

Regulator na przewodzie
Możliwość ustawienia preferowanej głośność bez 
podchodzenia do źródła dźwięku.

Przewód jednostronny
Przewód podłącza się tylko z jednej strony, co 
znacznie zmniejsza ryzyko jego splątania i ułatwia 
zwijanie.

Unikalny mechanizm blokujący przewód
Przywiązując uwagę nawet do najdrobniejszych 
szczegółów, inżynierowie akustyki dopracowali 
konstrukcję mechanizmu blokującego przewód, 
który zapobiega ich przypadkowemu odłączeniu.
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 15 - 28000 Hz
• Impedancja: 32 omów

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

Udogodnienia
• Regulator głośności

Akcesoria
• Przejściówka: 3,5-6,3 mm

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Waga netto: 0,228 kg
• Waga brutto: 0,466 kg
• Ciężar opakowania: 0,238 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

73 x 44,5 x 58,8 cm
• Waga netto: 5,472 kg
• Waga brutto: 14,841 kg
• Ciężar opakowania: 9,369 kg

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,5 x 35 x 28,2 cm
• Waga netto: 1,368 kg
• Waga brutto: 3,319 kg
• Ciężar opakowania: 1,951 kg
•
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