
 

 

Philips
Hi-Fi-hörlurar

SHP8000

P
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erfekt passform, exakt ljud
d lyxiga FloatingCushions och 40 mm högtalare med ljud i studiokvalitet får du den 

sta lyssnarupplevelsen

Den perfekta lyssnarupplevelsen
• Akustiskt finjusterade 40 mm högtalare för detaljerat och balanserat ljud
• Över-örat-variant ger utmärkt ljudisolering

Bekväm för långvarig användning
• Lyxiga, formbara FloatingCushions för perfekt passform
• 3D inre huvudband anpassas automatiskt efter formen på ditt huvud
• Huvudband i stål för styrka och tålighet

Bekvämlighet
• 1,6 m förlängningskabel + 1,4 m kabel som passar för alla tillfällen
• Minska trassel med en kabel för anslutning till ena sidan
• 3,5–6,3 mm adapter medföljer



 1,6 m + 1,4 m kabel

1,6 m förlängningskabel + 1,4 m kabel som passar för 
alla tillfällen

3,5–6,3 mm adapter
3,5–6,3 mm adapter medföljer

3D inre huvudband

3D inre huvudband anpassas automatiskt efter 
formen på ditt huvud

Akustiskt finjusterat

Akustiskt finjusterade 40 mm högtalare för detaljerat 
och balanserat ljud

Lyxiga FloatingCushions

Lyxiga, formbara FloatingCushions för perfekt 
passform

Utmärkt ljudisolering

Över-örat-variant ger utmärkt ljudisolering

Minska trassel
Minska trassel med en kabel för anslutning till ena 
sidan

Huvudband i stål

Huvudband i stål för styrka och tålighet
SHP8000/10

Specifikationer
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 19 x 21 x 9,5 cm
• Vikt: 0,2645 kg

Ljud
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 15–24 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 40 mm

Anslutningar
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabellängd: 1,4 m + 1,6 m

Tillbehör
• Uttag för adapter: guldpläterat 3,5 - 6,3 mm
• Medföljer: 1,6 m förlängningskabel

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• EAN: 69 23410 71022 9
• Bruttovikt: 0,557 kg
• Nettovikt: 0,2945 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,2625 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,138 kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Yttre kartong (L x B x H): 34 x 24 x 21,5 cm
• Nettovikt: 0,8835 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,2545 kg
•
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