
 

 

Philips
Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

Přenos v pásmu VKV
Dobíjecí

SBCHC8440
Bezdrátová hudba

Dobíjecí
Představte si, že nemáte žádné problémy s kabely, přičemž máte volnost pohybu a užíváte 
si hudbu v kvalitě bezdrátových VKV stereofonních sluchátek.

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
• Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením
• ALC pomáhá zabraňovat slyšitelnému zkreslení vstupních signálů
• 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk

Vždy připraveno k provozu
• Bezdrátový přenos v pásmu VKV pro svobodu pohybu
• Zvolte si ze dvou kanálů a minimalizujte rušení
• Snižuje náklady při použití akumulátorů



 Nastavitelná sluchátka - 3 polohy
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový 
výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí 
sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Lehké provedení

Sluchátka z odolných, lehkých a kvalitních materiálů 
zvyšují pohodlí i při delším nošení.

Automatické řízení úrovně (ALC)
Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje 
automatické nastavení správné úrovně audio vstupu 
a zabraňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý 
poslechový zážitek.

32mm vinutí reproduktoru
32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale 
výkonný prvek, který podává nezkreslený zvuk při 
libovolném vstupním výkonu.

Bezdrátový přenos v pásmu VKV
Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysíláním 
FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu 
v jiné místnosti.

Dva přenosové kanály
Dva přenosové kanály vám zaručí radost s poslechu, 
protože snadno přepnete na kanál s lepším příjmem.

Akumulátorový systém
Součástí sluchátek jsou zařízení pro dobíjení baterií.
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Přednosti
• Automatické vypnutí: ano •
Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 22 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm

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

Pohodlí
• Indikátor nabíjení baterií: ano
• Indikátor vybité baterie: ano
• Dvojitý systém PLL: ano
• Doba provozu: +/- 15 hodin

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

Vnější obal
• EAN: 87 10895 82215 2
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hrubá hmotnost: 5,12 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
• Čistá hmotnost: 3,69 kg
• Hmotnost obalu: 1,43 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 10895 80706 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,848 kg
• Čistá hmotnost: 0,615 kg
• Hmotnost obalu: 0,233 kg
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