
 

 

Philips
vezeték nélküli Hi-Fi 
fejhallgató

FM-átvitelű
Újratölthető

SBCHC8440
Vezeték nélküli zene

Újratölthető
Valóban nem lesz probléma a kábelekkel, szabadon mozoghat bármerre, miközben élvezi 
a zenét a minőségi FM vezeték nélküli sztereó fejhallgatón.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
• A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye
• Az ALC készülék megakadályozza a bemeneti jelek torzulását
• A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt

Mindig készen áll
• FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
• Válasszon a 2 csatorna közül az interferencia minimalizálásához
• Az újratölthető akkumulátorokkal csökkentheti a költségeket



 3 fokozatú szabályozható fülkagyló
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a 
jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú 
szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami 
természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Kis súlyú kivitel

A tartós, könnyű, minőségi anyagokból készült 
fejhallgató kényelmesebbé teszi a tartós viselést.

automatikus hangszintszabályozás 
(ALC)
Ez az ügyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, 
hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a 
megfelelő szintre módosítsa, ily módon 
megakadályozza a torzítást, és nagyszerű zenei 
élményt nyújt.

32 mm-es hangszóró
A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy 
teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti 
teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

FM vezeték nélküli átvitel
A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, 
vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi 
helyiségben is hallgathatja a zenét.

2 továbbítócsatorna
Megóvja a zenehallgatás örömét, mivel 2 
továbbítócsatorna közül egyszerűen a jobb vételt 
biztosítóra válthat.

Újratölthető rendszer
A fejhallgató-készlet akkumulátortöltőt is tartalmaz.
SBCHC8440/00

Fénypontok
• Táratömeg: 0,233 kg
•

Hangzás
• Akusztikus rendszer: zárva
• Frekvenciaátvitel: 10 - 22 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Érzékenység: 100 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Csatornaszétválasztás: >30 dB
• Vezérhang frekvencia: 19
• Tényleges tartomány: 100 m
• Vivőfrekvencia-tartomány: 863,0 - 865,0 MHz
• Moduláció: FM
• csatornaszám: 2

Kényelem
• Akkumulátortöltöttség-jelző
• Akkumulátor lemerülését jelző fény
• Kettős PLL
• Működési idő: +/- 15 óra
• Automatikus kikapcsolás

Tápellátás
• Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V/

200 mA

Külső kartondoboz
• EAN: 87 10895 82215 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Bruttó tömeg: 5,12 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

45,2 x 33,5 x 33,2 cm
• Nettó tömeg: 3,69 kg
• Táratömeg: 1,43 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 10895 80706 7
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10,5 x 21,4 x 28,3 cm
• Bruttó tömeg: 0,848 kg
• Nettó tömeg: 0,615 kg
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