
 

 

Philips
Căști wireless

SHC1300
Wireless IR

Pentru TV
Aceste căşti fără fir, cu tehnologie IR, acoperă toată urechea şi combină calitatea sunetului 
şi confortul ascultării de muzică sau vizionării TV.

Veţi uita că le purtaţi!
• Greutatea redusă crește confortul la utilizare îndelungată.

Experienţa audio wireless perfectă
• Sistemul radio de înaltă frecvenţă asigură o recepţie clară

Mereu pregătit
• Baterii incluse pentru a putea utiliza produsul imediat



 Design cu greutate redusă
Materialele rezistente, cu greutate redusă, cresc 
confortul la utilizare îndelungată.

Modularea frecvenţelor înalte
Utilizarea modulării frecvenţelor de transmisie 
foarte înalte (RF) asigură recepţia clară.

Baterie inclusă
Bateriile sunt incluse. Trebuie doar să le introduceţi 
în aparat și să îl porniţi!
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: Ferită
• Răspuns în frecvenţă: 18 - 20 000 Hz
• Sensibilitate: 108 dB
• Diametru difuzor: 32 mm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Rază efectivă: 7 m
• Interval frecvenţă de transmitere: 2,3 MHz (L) - 2,8 

MHz (R)
• Separare canale: > 30 dB
• Modulare: FM

Confort
• Durată de funcţionare: +/- 30 ore (alcaline)

Alimentare
• Alimentare pt. căști: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Transmitter alimentare: Adaptor CA/CC 12V/

200mA

Cutie interioară
• Greutate brută: 3,596 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 42,6 x 30,5 x 24,1 cm
• Greutate netă: 2,46 kg
• Greutate proprie: 1,136 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 9,12 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 40,5 x 29,5 x 45,9 cm
• Greutate netă: 4,92 kg
• Greutate proprie: 4,2 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

18,5 x 20 x 8,5 cm
• Greutate brută: 0,544 kg
• Greutate netă: .41 kg
• Greutate proprie: .134 kg
•
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