
 

 

Philips
Hi-fi-hovedtelefoner

Lyd i høj opløsning
Over-ear

SHP6000
Lyd i høj opløsning og 

overlegen komfort
Disse Philips SHP6000/10-hovedtelefoner med ekstra kraftfulde bashøjttalere leverer 
sammen med selvjusterende FloatingCushions ikke bare god lyd, men også langvarig 
lyttekomfort.

Den perfekte lytteoplevelse
• Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
• Kraftfulde 40 mm højttalerdrivere giver flot basgengivelse
• Over øret-modellen giver god lydisolering

Behagelig også ved langvarig brug
• FloatingCushions i blødt skum tilpasses automatisk til perfekt pasform
• Fuldt polstret hovedbøjle giver suveræn lyttekomfort

Komfort
• 3 m optimal kabellængde, til enhver brug
• Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring
• 3,5 - 6,3 mm-adapter medfølger



 3,5 - 6,3 mm-adapter
3,5 - 6,3 mm-adapter medfølger

3 m optimal kabellængde
3 m optimal kabellængde, til enhver brug

Fuldt polstret hovedbøjle

Fuldt polstret hovedbøjle giver suveræn 
lyttekomfort

Over øret-model

Over øret-modellen giver god lydisolering

Kraftfulde 40 mm højttalerdrivere

Kraftfulde 40 mm højttalerdrivere giver flot 
basgengivelse

Mindre sammenfiltring
Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring

FloatingCushions i blødt skum

FloatingCushions i blødt skum tilpasses automatisk 
til perfekt pasform

Lyd i høj opløsning

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for 
lydgengivelse og en mere virkelighedstro 
genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet 
end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne 
kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til 
musikelskerens foretrukne ledsager inden for lyd. 
Disse hovedtelefoner lever op til de strenge 
standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet 
for lyd i høj opløsning.
SHP6000/10

Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: Halvåben
• Magnet: Neodym
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Følsomhed: 103 dB
• Frekvenskurve: 8-40.000 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Kabellængde: 3 m
• Stik-finish: forkromet

Tilbehør
• Adapterstik: forgyldt 3.5 - 6.3 mm

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Bruttovægt: 0,451 kg
• Nettovægt: 0,272 kg
• Taravægt: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,68 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 34 x 24 x 22,5 cm
• Nettovægt: 0,816 kg
• Taravægt: 0,864 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 19 x 21 x 9,5 cm
• Vægt: 0,272 kg
•
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