
 

 

Philips
Trådlösa hörlurar

SHC1300
Trådlös bekvämlighet med 

infraröd överföring
Ta del av trådlös frihet utan krångel; hållbar bekvämlighet uppnås med den lätta designen 
och de behagliga öronkuddarna.

Du glömmer att du har dem på dig!
• Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.
• Enkla att installera

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen
• Radiosystem med hög frekvens garanterar tydlig och skarp mottagning

Alltid redo
• Batteri medföljer så att du kan använda enheten direkt



 Lätt design
Det tåliga och lätta kvalitetsmaterialet gör den extra 
bekväm att bära under lång tid.

Modulering med hög frekvens
Med mycket hög frekvensmodulering (RF) för 
överföringslänken garanteras skarp och tydlig 
mottagning.

Batteri medföljer
Du behöver inte köpa batterier för att kunna komma 
igång. Sätt bara i dem så är du klar!

Praktisk installation
Enkla att installera
SHC1300/10
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Ferrit
• Frekvensåtergivning: 18–20 000 Hz
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 32 mm

Mottagare/mottagning/sändning
• Mätområde: 7 m
• Bärvågsfrekvensintervall: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz 

(R)
• Kanalseparering: > 30 dB
• Modulering: FM

Bekvämlighet
• Drifttid: +/- 15 timmar (alkaliska)

Effekt
• Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V R03/AAA
• Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,8 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 27,9 x 20,6 x 23,5 cm
• Nettovikt: 0,9 kg
• Taravikt: 0,9 kg
• EAN: 87 12581 58439 9
• Antal konsumentförpackningar: 3

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,8 x 21,5 x 19,6 cm
• Bruttovikt: 0,5 kg
• Nettovikt: 0,3 kg
• Taravikt: 0,2 kg
• EAN: 87 12581 58438 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
•
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