
 

 

Philips
Căști hi-fi

Redare audio de înaltă rezoluţie

Cu atașare pe ureche

SHP6000
Redare audio de înaltă rezoluţie 

şi confort superior
Aceste căşti Philips SHP6000/10 cu difuzoare cu bas foarte puternic şi FloatingCushions 
auto-reglabile, oferă atât sunet de calitate, cât şi confort de ascultare îndelungat.

Experienţa audio perfectă
• Redarea audio de înaltă rezoluţie reproduce muzica în cea mai pură formă
• Drivere boxe puternice de 40 mm pentru reproducere puternică a basului
• Fixarea peste ureche furnizează o izolare bună a sunetului

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• FloatingCushions din spumă moale se reglează automat pentru o potrivire perfectă
• Banda de susţinere căptușită complet asigură conform deosebit în timpul ascultării

Confort
• Lungime optimă a cablului de 3 m, potrivit pentru orice utilizare
• Cablul pe o singură parte reduce riscul de încurcare a cablurilor
• Adaptor de 3,5-6,3 mm inclus



 Adaptor de 3,5-6,3 mm
Adaptor de 3,5-6,3 mm inclus

Lungime optimă a cablului de 3 m
Lungime optimă a cablului de 3 m, potrivit pentru 
orice utilizare

Bandă de susţinere căptușită complet

Banda de susţinere căptușită complet asigură 
conform deosebit în timpul ascultării

Fixare peste ureche

Fixarea peste ureche furnizează o izolare bună a 
sunetului

Drivere boxe puternice de 40 mm

Drivere boxe puternice de 40 mm pentru 
reproducere puternică a basului

Risc redus de încurcare a cablurilor
Cablul pe o singură parte reduce riscul de încurcare 
a cablurilor

FloatingCushions din spumă moale

FloatingCushions din spumă moale se reglează 
automat pentru o potrivire perfectă

Redare audio de înaltă rezoluţie

High Resolution Audio oferă performanţe audio de 
cea mai bună calitate, reproducând înregistrările 
master originale de studio cu o fidelitate mai mare 
decât formatele CD de 16 biţi/44,1 kHz. Această 
calitate fără compromisuri face din High Resolution 
Audio cel mai bun partener audio pentru melomani. 
Aceste căști corespund standardelor stricte 
necesare pentru marcajul de calitate Hi-Res Audio.
SHP6000/10

Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Semi-deschis
• Tip magnet: Neodim
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Diametru difuzor: 40 mm
• Sensibilitate: 103 dB
• Răspuns în frecvenţă: 8- 40 000 Hz

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: unilateral
• Lungime cablu: 3 m
• Finisaj conector: cromat

Accesorii
• Conector adaptor: placat cu aur 3,5 - 6,3 mm

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Greutate brută: 0,451 kg
• Greutate netă: 0,272 kg
• Greutate proprie: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,68 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34 x 24 x 22,5 cm
• Greutate netă: 0,816 kg
• Greutate proprie: 0,864 kg
• Număr de ambalaje: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 19 x 21 x 9,5 cm
• Greutate: 0,272 kg
•
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