
 

 

Philips
Bezprzewodowe słuchawki 
HiFi

SBCHC8440
Możliwość powtórnego ładowania

Bezprzewodowe
Wyobraź sobie, brak bałaganu z kablami i możliwość swobodnego poruszania się w czasie 
słuchania muzyki przez doskonałej jakości bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne FM.

Zapomnisz, że je nosisz!
• 3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów
• Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację

Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego
• Kontrola ALC zapobiega słyszalnym zniekształceniom dzwięków sygnałów wejść.
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk

Zawsze gotowe do drogi
• Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu
• Wybór między dwoma kanałami minimalizuje zakłócenia
• Mniejsze koszty dzięki akumulatorom



 3-kier. regul. element. nausznych
Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów 
dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom 
nausznym, które naturalnie dopasowują się do 
kształtu uszu.

Lekka konstrukcja
Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości 
zwiększają wygodę w czasie długotrwałego 
użytkowania.

Automatyczna kontrola poziomu (ALC)
Inteligentny obwód elektroniczny zapewnia 
automatyczne dostosowanie sygnału wejściowego 
dźwięku do odpowiedniego poziomu, co pozwala na 
redukcję zakłóceń.

Przetwornik głośnika 32 mm
32-milimetrowy przetwornik głośnika jest 
niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym 
dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy 
wejściowej.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM
Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o 
wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie 
sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu 
można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

2 kanały transmisyjne
Dzięki dwóm kanałom transmisyjnym zapewniona 
jest przyjemność słuchania, ponieważ można łatwo 
przełączać się do kanału o najlepszej jakości odbioru.

System ładowania
Zestaw słuchawkowy wyposażono w funkcję 
ładowania akumulatorów.
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Zalety
• Ciężar opakowania: 0,233 kg
•

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Pasmo przenoszenia: 10–20000 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 32 mm

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Separacja kanałów: > 30 dB
• Częstotliwość sygnału kontrolnego: 19 kHz
• Efektywny zakres: 100 m
• Zakres częstotliwości nośnej: 863,0–865,0 MHz
• Modulacja: UKF
• Liczba kanałów: 2

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Podwójna pętla PLL
• Czas działania: +/- 15 godzin
• Automatyczne wyłączanie zasilania

Zasilanie
• Słuchawki zasilane sieciowo: 2 x 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Nadajnik zasilany sieciowo: Zasilacz sieciowy 12 V/

200 mA

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 10895 82215 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 5,12 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

45,2 x 33,5 x 33,2 cm
• Waga netto: 3,69 kg
• Ciężar opakowania: 1,43 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 10895 80706 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10,5 x 21,4 x 28,3 cm
• Waga brutto: 0,848 kg
• Waga netto: 0,615 kg
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