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Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

SBCHC8420



 

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 20 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Separace kanálů: > 30 dB
• Frekvence pilotního tónu: 19 kHz
• Účinný dosah: 100 m
• Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulace: VKV
• Počet kanálů: 2

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Dvojitý systém PLL: Ano
• Doba provozu: +/- 15 hodin
• Automatické vypnutí: Ano

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájený vysílač: Síťový adaptér 12 V/200 mA

Údaje na obalu
• 12NC: 908210005034
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90648 7
• Hrubá hmotnost: 0 883 kg
• Výška: 273 mm
• Délka: 216 mm
• Hmotnost obalu: 0,265 kg
• Šířka: 106 mm

Vnitřní krabice
• 12NC: 908210005034
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91252 5
• Hrubá hmotnost: 6,400 kg
• Výška: 325 mm
• Délka: 452 mm
• Množství: 6
• Hmotnost obalu: 1 100 kg
• Šířka: 338 mm
•

Bezdrátová HiFi sluchátka
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