
 

 

Philips
Auscultadores Sem Fios

SHC2000
Ligação sem fios por infravermelhos

Para TV
Estes auscultadores sem fios de tamanho total, por infravermelhos e recarregáveis, 
combinam a qualidade e a utilização prática, permitindo-lhe desfrutar da sua música ou 
do seu televisor em sua casa.

Até se esquece que os está a usar!
• O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.
• Fita interna para a cabeça com ajuste automático garante boa adaptação

A experiência de audição sem fios perfeita
• O sistema de alta frequência RF assegura uma recepção clara e límpida
• O ALC ajuda a evitar a distorção audível dos sinais de entrada

Sempre pronto a partir
• A transmissão sem fios por infravermelhos proporciona liberdade de movimentos
• Reduz os custos porque utiliza pilhas recarregáveis



 Design leve
Os materiais de qualidade, leves e duradouros, 
aumentam o conforto numa utilização prolongada.

Fita interna para a cabeça regulável
A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à 
cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente 
para maior conforto.

Modulação de alta frequência
Ao utilizar frequências de rádio (RF) muito elevadas 
para a ligação de transmissão assegura uma recepção 
clara e límpida.

ALC (Controlo Automático de Nível)
Este circuito electrónico inteligente assegura que o 
nível de entrada de áudio é ajustado 
automaticamente para o valor ideal, evitando a 
distorção e preservando o prazer da audição.

Transmissão IV sem fios
A transmissão IV sem fios permite-lhe livrar-se da 
confusão dos cabos.

Sistema recarregável
Os auscultadores incorporam funcionalidades para o 
carregamento das pilhas.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Ferrite
• Frequência de resposta: 18 - 20 000 Hz
• Sensibilidade: 108 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm

Sintonizador/recepção/transmissão
• Alcance efectivo: 7 m
• Limites de frequência da portadora: 2,3 MHz (L) - 

2,8 MHz (R)
• Separação de canais: > 30 dB
• Modulação: FM

Comodidade
• Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

Alimentação
• Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 

12 V/200 mA

Embalagem Interior
• Peso bruto: 5,0852 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

42,9 x 30,6 x 24,2 cm
• Peso líquido: 3,666 kg
• Tara: 1,4192 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 11,0365 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

44,5 x 32,3 x 51,5 cm
• Peso líquido: 7,332 kg
• Tara: 3,7045 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20,7 x 10 x 22,5 cm
• Peso bruto: 0,7867 kg
• Peso líquido: 0,611 kg
• Tara: 0,1757 kg
•

Especificações
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