
 

 

Philips
Слушалки за телевизор

Вграден регулатор на звука

SHP2500
Стерео слушалки за телевизор

За телевизор
Тези пълноразмерни слушалки за Hi-Fi и телевизор имат акустичен рефлектор за по-
добро качество на басите.

Максимално удоволствие от слушането
• Цялото ухо е покрито за оптимизиране на качеството на звука

Може да забравите, че ги носите!
• Възглавничките за уши повишават удобството и характеристиките на басите

Винаги готов
• Идеалната за вас дължина, за да гледате телевизия от разстояние
• Вградено управление, което опростява настройката на звука



 Пълноразмерен дизайн
Пълноразмерните раковини за уши не само 
покриват цялото ви ухо за по-добро качество на 
звука, но и предоставят място за по-голям и по-
качествена мембрана.

Удобни възглавнички за ушите
Специалната форма и луксозните материали, 
използвани за възглавничките за ушите, 
осигуряват максимално удобство.Те 
предотвратяват разсейването на звука и 
подобряват характеристиките на басите. 
Възглавничките за ушите са оформени така, че да 
прилягат перфектно върху областта около ухото.

Кабел 6 м
Свръхдълъг 6-метров кабел, за да свържете 
слушалките с телевизора или произволно аудио 
оборудване.

Вграден регулатор на звука
Настройте звука до желаното ниво, без да 
отивате до устройството източник.
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Звук
• Диафрагма: Миларова куполна
• Акустична система: затворена
• Тип магнит: феритна
• Звукова намотка: медна
• Честотен обхват: 15 - 22 000 Hz
• Импеданс: 32 ома
• Максимална входяща мощност: 500 mW
• Чувствителност: 106 dB
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: двойно паралелна, симетрична
• Дължина на кабела: 6 м
• Съединител: 3,5 и 6,3 мм
• Покритие на съединителя: хромиран
• Вид кабел: OFC - без примеси на кислород

Удобство
• Регулиране на силата на звука: да

Аксесоари
• Съединител за адаптер: 3,5 - 6,3 мм
• Кабели: откачащ се кабел

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 3,11 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

40,5 x 33,3 x 22,2 см
• Нето тегло: 2,74 кг
• Тегло на опаковката: 0,37 кг
• EAN: 87 10895 95737 3
• Брой потребителски опаковки: 6

Външен кашон
• Бруто тегло: 14,68 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 69,4 x 43,3 x 47,2 см
• Нето тегло: 7,152 кг
• Тегло на опаковката: 7,528 кг
• EAN: 87 10895 95738 0
• Брой потребителски опаковки: 24

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,9 x 24 x 10,9 см
• Бруто тегло: 0,457 кг
• Нето тегло: 0,298 кг
• Тегло на опаковката: 0,159 кг
• EAN: 87 10895 94587 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
•

Спецификации
Слушалки за телевизор
Вграден регулатор на звука  

http://www.philips.com

