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Ήχος υψηλής ανάλυσης
Αγκαλιάζουν το αυτί

SHP6000
Ήχος υψηλής ανάλυσης και 

εξαιρετική άνεση
Αυτά τα ακουστικά Philips SHP6000/10 διαθέτουν ηχεία με πολύ δυνατά μπάσα και 
αυτορυθμιζόμενα FloatingCushions, για ήχο κορυφαίας ποιότητας και άνεση που 
διαρκεί.

Η τέλεια εμπειρία ακρόασης
• Ο ήχος υψηλής ανάλυσης αναπαράγει τη μουσική στην καθαρότερη μορφή της
• Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 40 χιλ. για ισχυρή αναπαραγωγή των μπάσων
• Η σχεδίαση "πάνω από το αυτί" παρέχει τέλεια απομόνωση ήχου

Άνετο για χρήση μεγάλης διάρκειας
• Τα FloatingCushions από μαλακό αφρολέξ προσαρμόζονται αυτόματα, για τέλεια εφαρμογή
• Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσφέρει κορυφαία άνεση ακρόασης

Άνεση
• Βέλτιστο μήκος καλωδίου 3 μ., κατάλληλο για κάθε χρήση
• Το καλώδιο μονής πλευράς μειώνει το μπλέξιμο
• Περιλαμβάνεται προσαρμογέας 3,5-6,3 χιλ.



 Προσαρμογέας 3,5-6,3 χιλ.
Περιλαμβάνεται προσαρμογέας 3,5-6,3 χιλ.

Βέλτιστο μήκος καλωδίου 3 μ.
Βέλτιστο μήκος καλωδίου 3 μ., κατάλληλο για κάθε 
χρήση

Στήριγμα κεφαλής με επένδυση

Το στήριγμα κεφαλής με επένδυση προσφέρει 
κορυφαία άνεση ακρόασης

Εφαρμογή πάνω από το αυτί

Η σχεδίαση "πάνω από το αυτί" παρέχει τέλεια 
απομόνωση ήχου

Πανίσχυρα ηχεία 40 χιλ.

Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 40 χιλ. για ισχυρή 
αναπαραγωγή των μπάσων

Μειώστε το μπλέξιμο των καλωδίων
Το καλώδιο μονής πλευράς μειώνει το μπλέξιμο

FloatingCushions από μαλακό αφρολέξ

Τα FloatingCushions από μαλακό αφρολέξ 
προσαρμόζονται αυτόματα, για τέλεια εφαρμογή

Ήχος υψηλής ανάλυσης

Ο ήχος υψηλής ανάλυσης παρέχει τη βέλτιστη 
απόδοση ήχου, αναπαράγοντας πρωτότυπες 
ηχογραφήσεις από κύρια αντίγραφα του στούντιο 
με μεγαλύτερη πιστότητα από τα φορμά CD 16 
bit/44,1 kHz. Αυτή η ασυμβίβαστη ποιότητα 
καθιστά τον ήχο υψηλής ανάλυσης τον καλύτερο 
σύντροφο για τους λάτρεις της μουσικής. Αυτά τα 
ακουστικά ικανοποιούν τα πιο αυστηρά πρότυπα 
που απαιτούνται για τη σφραγίδα ποιότητας ήχου 
υψηλής ανάλυσης.
SHP6000/10

Προδιαγραφές
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Ημι ανοιχτό
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλιοστά
• Ευαισθησία: 103 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 8 - 40.000 Hz

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση καλωδίων: μίας όψης
• Μήκος καλωδίου: 3 ιγ
• Φινίρισμα βύσματος: επιχρωμιωμένο

Αξεσουάρ
• Βύσμα τροφοδοτικού: επίχρυσο 3,5 - 

6,3 χιλιοστά

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,5 x 24,5 x 19,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,451 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,272 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,179 κ.
• EAN: 69 23410 71020 5
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,68 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34 x 24 x 22,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,816 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,864 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

19 x 21 x 9,5 εκ.
• Βάρος: 0,272 κ.
•
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