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Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Nauszne

SHP6000
Dźwięk wysokiej rozdzielczości 

i najwyższy poziom komfortu
Słuchawki Philips SHP6000/10 z głośnikami basowymi o niezwykle wysokiej mocy i 
samoregulującymi poduszkami FloatingCushion zapewniają nie tylko dobrą jakość 
dźwięku, ale również wygodę podczas długiego słuchania muzyki.

Doskonała jakość odsłuchu
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie
• 40-mm przetworniki zapewniają mocne brzmienie basów
• Zakrywająca ucho konstrukcja zapewnia dobrą izolację dźwięku

Wygoda przez długie godziny
• Poduszki FloatingCushions z miękkiej pianki automatycznie dostosowują się do kształtu ucha i 

zapewniają idealne dopasowanie
• Wyściełany pałąk na głowę zapewnia pełen komfort podczas słuchania

Udogodnienia
• Optymalna długość przewodu — 3 m, sprawdza się w każdym przypadku
• Przewód jednostronny ogranicza możliwość splątania
• Adapter 3,5–6,3 mm dołączony do zestawu



 Adapter 3,5–6,3 mm
Adapter 3,5–6,3 mm dołączony do zestawu

Optymalna długość przewodu — 3 m
Optymalna długość przewodu — 3 m, sprawdza się 
w każdym przypadku

Wyściełany pałąk na głowę

Wyściełany pałąk na głowę zapewnia pełen komfort 
podczas słuchania

Zakrywająca ucho konstrukcja

Zakrywająca ucho konstrukcja zapewnia dobrą 
izolację dźwięku

40-mm przetworniki o dużej mocy

40-mm przetworniki zapewniają mocne brzmienie 
basów

Mniej splątanych przewodów
Przewód jednostronny ogranicza możliwość 
splątania

Poduszki FloatingCushions z miękkiej 
pianki

Poduszki FloatingCushions z miękkiej pianki 
automatycznie dostosowują się do kształtu ucha i 
zapewniają idealne dopasowanie

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą 
jakość brzmienia — oddaje on charakter 
oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty 
CD (16 bitów/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa 
jakość dźwięku jest najlepszym towarzyszem 
miłośników muzyki. Słuchawki te spełniają 
najostrzejsze standardy w zakresie jakości dźwięku.
SHP6000/10

Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Impedancja: 32 om
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 103 dB
• Pasmo przenoszenia: 8–40 000 Hz

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Długość przewodu: 3 m
• Wykończenie złącza: chromowane

Akcesoria
• Przejściówka: pozłacana 3,5–6,3 mm

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

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Waga brutto: 0,451 kg
• Waga netto: 0,272 kg
• Ciężar opakowania: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,68 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34 x 24 x 22,5 cm
• Waga netto: 0,816 kg
• Ciężar opakowania: 0,864 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

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

19 x 21 x 9,5 cm
• Waga: 0,272 kg
•

Data wydania 2022-04-24

Wersja: 5.0.8

12 NC: 8670 000 78398
EAN: 69 23410 71020 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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