
 

 

Philips
Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

FM prenos
Nabíjateľná

SBCHC8440
Bezdrôtová hudba

Nabíjateľná
Len si to predstavte, žiadne naťahovanie sa s káblami a voľnosť pohybu pri potešení z 
vašej hudby s kvalitnými FM bezdrôtovými stereo slúchadlami.

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• 3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov
• Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania
• ALC pomáha predchádzať zvukovému skresleniu vstupných signálov
• 32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon

Vždy pripravené
• Bezdrôtový prenos FM dáva slobodu pohybu
• Vyberte si z 2 kanálov na zníženie rušenia
• Znižuje náklady použitím nabíjateľných batérií



 3 spôsoby nastavenia slúchadiel
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka 
slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré 
prirodzene padnú do uší.

Ľahký dizajn

Odolné ľahké kvalitné materiály zdokonaľujú 
komfort pri dlhodobom nosení.

Automatické riadenie úrovne (ALC)
Tento inteligentný elektronický obvod zabezpečuje, 
že vstupný zvukový signál je automaticky nastavený 
na správnu úroveň, čím predchádza skresleniu a 
zachováva potešenie z počúvania.

32 mm reproduktor
32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný 
prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri 
akomkoľvek danom vstupnom výkone.

Bezdrôtový prenos FM
Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM 
prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny, 
môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v 
inej miestnosti.

2 prenosové kanály
Dva prenosové kanály chránia váš hudobný zážitok, 
môžete jednoducho vybrať kanál s najlepším 
príjmom.

Nabíjateľný systém
Slúchadlá obsahujú zariadenie na nabíjanie batérií.
SBCHC8440/00

Hlavné prvky
• Automatické vypnutie: áno • Hmotnosť obalu: 0,233 kg
•

Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Oddelenie kanálov: > 30 dB
• Frekvencia navigačného tónu: 19
• Účinný rozsah: 100 m
• Rozsah nosnej frekvencie: 863,0 – 865,0 MHz
• Modulácia: FM
• Počet kanálov: 2

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor nabíjania batérie: áno
• Indikátor slabej batérie: áno
• Dvojité PLL: áno
• Prevádzkový čas: +/- 15 hodín

Príkon
• Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájanie vysielača: Adaptér AC/DC 12V/200mA

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 10895 82215 2
• Počet užívateľských balení: 6
• Hmotnosť brutto: 5 12 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
• Čistá hmotnosť: 3,69 kg
• Hmotnosť obalu: 1,43 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 10895 80706 7
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

10,5 x 21,4 x 28,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,848 kg
• Čistá hmotnosť: 0,615 kg
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