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Philips
HiFi-stereohovedtelefoner

SHP805



 

Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 10 - 28.000 Hz
• Magnet: Ferrit
• Max. belastning: 1500 mW
• Højttalerdiameter: 40
• Svingspole: CCAW
• Følsomhed: 104
• Impedans: 32 mm
• Type: Neodym

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Enkeltsidet
• Kabellængde: 3 m
• Stik: 3,5 og 6,3 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC
• Aftageligt kabel: N

Tilbehør
• Adapterstik: 3,5 - 6,3 mm
•
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