
 

 

Philips
Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

FM-överföring

SBCHC8430
Lätt och bekvämt

Trådlös
Tänk dig att slippa allt trassel med kablar, och vilken frihet det ger att kunna röra sig fritt 
och njuta av sin musik med en högkvalitativ trådlös FM-stereohörlur.

Du glömmer att du har dem på dig!
• 3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda
• Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen
• ALC (automatisk nivåkontroll) hjälper till att förhindra hörbara störningar i den ingående 

signalen
• 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda

Alltid redo
• Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet
• Välj mellan två kanaler för att minimera störningarna
• Batteri medföljer så att du kan använda enheten direkt



 3-vägs justerbara öronsnäckor
Njut av skön passform och högre basprestanda med 
de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som 
sluter tätt kring öronen.

Lätt design
Det tåliga och lätta kvalitetsmaterialet gör den extra 
bekväm att bära under lång tid.

ALC (automatisk nivåkontroll)
Den här smarta elektroniska kretsen garanterar att 
den ingående ljudnivån automatiskt anpassas till rätt 
nivå, så att störning förhindras och ljudupplevelsen 
bibehålls.

32 mm högtalarelement
Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt 
men ändå kraftfullt element som ger ett ljud utan 
störningar, oavsett ineffekt.

Trådlös FM-överföring
Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som 
kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om 
du är i ett annat rum.

2 utsändningskanaler
Med möjligheten att välja mellan två 
utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen 
med den bästa mottagningen.

Batteri medföljer
Du behöver inte köpa batterier för att kunna komma 
igång. Sätt bara i dem så är du klar!
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Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
• Magnettyp: Ferrit
• Känslighet: 100 dB
• Högtalardiameter: 32 mm

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalseparering: >30 dB
• Pilottonsfrekvens: 19
• Mätområde: 100 m
• Bärvågsfrekvensintervall: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulering: FM
• Antal kanaler: 2

Bekvämlighet
• Automatisk avstängning
• Indikator för låg batterinivå

• Dubbel PLL
• Drifttid: +/- 15 tim

Effekt
• Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V AAA
• Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong
• Bruttovikt: 6,03 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 44,9 x 34,5 x 32,9 cm
• Nettovikt: 3,612 kg
• Taravikt: 2,418 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

21,5 x 30,9 x 10,6 cm
• Bruttovikt: 0,867 kg
• Nettovikt: 0,602 kg
• Taravikt: 0,265 kg
•
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