
 

 

Philips
Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

Nastavitelné upevnění
Infračervený přenos

SHC2000
Infračervené bezdrátové provedení

Pro televizní přijímač
Tato infračervená nabíjecí 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.
• Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením
• Vysokofrekvenční signál zajišťuje čistý a ostrý příjem
• ALC pomáhá zabraňovat slyšitelnému zkreslení vstupních signálů

Vždy připraveno k provozu
• Bezdrátový infračervený přenos zajišťuje volnost pohybu
• Snižuje náklady při použití akumulátorů



 Lehké provedení

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

Flexibilní sluchátkový oblouk
Díky vnitřnímu sluchátkovém oblouku vám sluchátka 
dokonale padnou. Mechanismus se nastaví 
automaticky.

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

Automatické řízení úrovně (ALC)
Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje 
automatické nastavení správné úrovně audio vstupu 
a zabraňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý 
poslechový zážitek.

Bezdrátový infračervený přenos
Infračervený bezdrátový přenos vás osvobodí od 
zmatků s kabely.

Akumulátorový systém
Součástí sluchátek jsou zařízení pro dobíjení baterií.
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Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• 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 (L) – 2,8 (R) MHz
• Separace kanálů: >30 dB
• Modulace: VKV

Pohodlí
• Doba provozu: +/- 15 hodin

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

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 5,0852 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
• Čistá hmotnost: 3,666 kg
• Hmotnost obalu: 1,4192 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 11,0365 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
• Čistá hmotnost: 7,332 kg
• Hmotnost obalu: 3,7045 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 20,7 x 10 x 22,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,7867 kg
• Čistá hmotnost: 0,611 kg
• Hmotnost obalu: 0,1757 kg
•
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