
 

 

Philips
Trådløse hi-fi-
hovedtelefoner

FM-transmission

SBCHC8430
Letvægtskomfort

Trådløst
Kan du forestille dig: ikke mere besvær med kabler og frihed til at gå omkring og nyde din 
musik med trådløse FM-stereohovedtelefoner af høj kvalitet.

Du glemmer, du har dem på
• 3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.
• Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

Den perfekte trådløse lytteoplevelse
• ALC hjælper til at forhindre hørbar forvrængning af indgangssignaler
• Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet

Altid klar
• Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.
• Vælg mellem 2 kanaler for at undgå interferens
• Batteri medfølger, så du kan bruge produktet med det samme.



 3-vejs justérbare ørekapsler
Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, 
fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og 
slutter naturligt til omkring ørerne.

Letvægtskonstruktion
De lette og holdbare kvalitetsmaterialer forbedrer 
komforten ved længere tids brug.

ALC (Automatic Level Control)
Dette smarte elektroniske kredsløb sikrer, at 
lydindgangsniveauet automatisk justeres til det 
rigtige niveau, hvilket forhindrer forvrængning og 
bevarer nydelsen ved at lytte.

32 mm ørekapsel
Højttalerenheden på 32 mm er en kompakt, men 
samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden 
forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.

Trådløs FM-transmission
Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også 
kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv 
om du er i et andet rum.

2 transmissionskanaler
Med mulighed for to transmissionskanaler er din 
lytteoplevelse beskyttet, fordi du nemt kan skifte til 
den med den bedste modtagelse.

Batteri medfølger
Der er ingen grund til at købe batterier for at 
komme i gang. Sæt blot batterierne i og nyd lyden!
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Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
• Magnet: Ferrit
• Følsomhed: 100 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm

Tuner/modtagelse/transmission
• Kanalseparation: >30 dB
• Pilottonefrekvens: 19
• Effektivt område: 100 m
• Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulation: FM
• Antal kanaler: 2

Komfort
• Automatisk sluk
• Indikator for lavt batteri
• Dobbelt PLL
• Driftstid: +/- 15 timer

Strøm
• Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V AAA
• Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 

V/200 mA

Yderemballage
• Bruttovægt: 6,03 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 44,9 x 34,5 x 32,9 cm
• Nettovægt: 3,612 kg
• Taravægt: 2,418 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

21,5 x 30,9 x 10,6 cm
• Bruttovægt: 0,867 kg
• Nettovægt: 0,602 kg
• Taravægt: 0,265 kg
•
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