
 

 

Philips
vezeték nélküli Hi-Fi 
fejhallgató

Beállítható illeszkedés
Infravörös átvitelű

SHC2000
Vezeték nélküli IR

TV-hez
A teljes méretű és újratölthető, vezeték nélküli infravörös fejhallgatók a minőséget és 
kényelmet ötvözik az otthoni TV-nézésben és zenehallgatásban.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.
• Az önmagát beállító belső fejpánt kényelmes fekvést biztosít

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye
• A magas frekvenciájú rádiórendszer tiszta és éles vételt biztosít
• Az ALC készülék megakadályozza a bemeneti jelek torzulását

Mindig készen áll
• Az IR vezeték nélküli adatátvitel szabad mozgást biztosít
• Az újratölthető akkumulátorokkal csökkentheti a költségeket



 Kis súlyú kivitel

A tartós, könnyű, minőségi anyagokból készült 
fejhallgató kényelmesebbé teszi a tartós viselést.

Önmagát beállító belső fejpánt
A belső fejpánt segítségével könnyen beállítható a 
tökéletes illeszkedés. A mechanizmus automatikusan 
beállítja magát a kényelem érdekében.

Nagyfrekvenciás moduláció
A nagyon nagy frekvenciájú moduláció (RF) 
használata az átviteli csatornán tiszta és éles vételt 
biztosít.

automatikus hangszintszabályozás 
(ALC)
Ez az ügyes elektronikus áramkör gondoskodik arról, 
hogy a bemeneti hangszintet automatikusan a 
megfelelő szintre módosítsa, ily módon 
megakadályozza a torzítást, és nagyszerű zenei 
élményt nyújt.

IR vezeték nélküli adatátvitel
Az infravörös vezeték nélküli átvitel segítségével 
megszabadulhat a kábelek okozta 
kellemetlenségektől.

Újratölthető rendszer
A fejhallgató-készlet akkumulátortöltőt is tartalmaz.
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• Akusztikai rendszer: zárva
• Mágnes típusa: ferrit
• Frekvenciaátvitel: 18 - 20 000 Hz
• Érzékenység: 108 dB
• Hangszóró átmérő: 32 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Tényleges tartomány: 7 m
• Vivőfrekvencia-tartomány: 2,3 (B) - 2,8 (J) MHz
• Csatornaszétválasztás: >30 dB
• Moduláció: FM

Kényelem
• Működési idő: +/- 15 óra

Tápellátás
• Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V/

200 mA

Belső karton
• Bruttó tömeg: 5,0852 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,9 x 30,6 x 24,2 cm
• Nettó tömeg: 3,666 kg
• Táratömeg: 1,4192 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 11,0365 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

44,5 x 32,3 x 51,5 cm
• Nettó tömeg: 7,332 kg
• Táratömeg: 3,7045 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20,7 x 10 x 22,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,7867 kg
• Nettó tömeg: 0,611 kg
• Táratömeg: 0,1757 kg
•
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