
 

 

Philips
Bezdrátová sluchátka

SHC1300
Infračervené bezdrátové provedení

Pro televizní přijímač
Tato infračervená bezdrátová sluchátka plné velikosti kombinují kvalitu a pohodlí při 
hudebním požitku v domácím prostředí.

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením
• Vysokofrekvenční signál zajišťuje čistý a ostrý příjem

Vždy připraveno k provozu
• Přiložené baterie umožňují okamžité použití výrobku



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

Vysokofrekvenční modulace
Použitím vysokofrekvenční modulace (rádiového 
vstupu) pro přenosové spojení lze dosáhnout čistého 
a věrného příjmu.

Baterie je součástí dodávky
Před použitím výrobku nemusíte kupovat baterie. 
Vložte je dovnitř a je to!
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Ferit
• Kmitočtová charakteristika: 18 - 20 000 Hz
• Citlivost: 108 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Účinný dosah: 7 m
• Rozsah nosného kmitočtu: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz 

(P)
• Separace kanálů: > 30 dB
• Modulace: VKV

Pohodlí
• Doba provozu: +/- 30 hodin (Alkalické)

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

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 3,596 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 42,6 x 30,5 x 24,1 cm
• Čistá hmotnost: 2,46 kg
• Hmotnost obalu: 1,136 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 9,12 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 40,5 x 29,5 x 45,9 cm
• Čistá hmotnost: 4,92 kg
• Hmotnost obalu: 4,2 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,5 x 20 x 8,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,544 kg
• Čistá hmotnost: 0,41 kg
• Hmotnost obalu: 0,134 kg
•

Specifikace
Bezdrátová sluchátka
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