
 

 

Philips
Стерео слушалки

леки, но с превъзходен звук

SHP1900
Леки и удобни

За музика, компютър, телевизор
Пълноразмерни слушалки с олекотена конструкция за удобство при слушане

Може да забравите, че ги носите!
• Възглавничките за уши повишават удобството и характеристиките на басите
• Изключително лека лента за главата е по-удобна за носене и придава здравина

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

Винаги готов
• Кабелът с дължина 2 м ви позволява да поставите плейъра в чантата си



 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.

Изключително лека лента за главата
За лентата за главата е използван лек материал

Кабел 2 м
Идеална дължина на кабела, която ви осигурява 
по-голяма свобода на движение и възможност да 
избирате къде да носите вашето звуково 
устройство.

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.
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Звук
• Акустична система: отворена
• Тип магнит: Неодимов
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Импеданс: 32 ома
• Чувствителност: 98 dB
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм

Възможности за свързване
• Кабелна връзка: едностранна
• Дължина на кабела: 2 м
• Покритие на съединителя: хромиран
• Вид кабел: медна
• Съединител: 3,5 мм

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

17,5 x 21 x 9,5 см
• Бруто тегло: 0,334 кг
• Нето тегло: 0,195 кг
• Тегло на опаковката: 0,139 кг

• EAN: 87 10895 94583 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Бруто тегло: 10,45 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 60,4 x 39,5 x 48,5 см
• Нето тегло: 4,68 кг
• Тегло на опаковката: 5,77 кг
• EAN: 87 10895 95732 8
• Брой потребителски опаковки: 24

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 2,329 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

58,7 x 18,1 x 22,9 см
• Нето тегло: 2,005 кг
• Тегло на опаковката: 0,324 кг
• EAN: 87 10895 95731 1
• Брой потребителски опаковки: 6
•
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