
 

 

Philips
Căști wireless

SHC2000
Wireless IR

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

Veţi uita că le purtaţi!
• Greutatea redusă crește confortul la utilizare îndelungată.
• Banda de suspensie cu ajustare automată asigură o aranjare confortabilă

Experienţa audio wireless perfectă
• Sistemul radio de înaltă frecvenţă asigură o recepţie clară
• ALC împiedică apariţia distorsiunilor la semnalele de intrare

Mereu pregătit
• Transmisia wireless IR oferă libertate de mișcare
• Reduce costurile prin utilizarea bateriilor reîncărcabile



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

Bandă de suspensie ajustabilă
Banda de suspensie permite adaptarea facilă la forma 
capului. Mecanismul se adaptează automat pentru 
confort.

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

Control automat al volumului (ALC)
Acest circuit electronic inteligent asigură reglarea 
automată a nivelului audio de intrare, împiedicând 
apariţia distorsiunilor și garantând o audiţie de 
calitate.

Transmisie fără fir IR
Transmisia wireless IR vă scapă de dificultăţile create 
de cabluri.

Sistem reîncărcabil
Căștile dispun de adaptor pentru încărcarea 
bateriilor.
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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: +/- 15 ore

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

200mA

Cutie interioară
• Greutate brută: 5,0852 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
• Greutate netă: 3,666 kg
• Greutate proprie: 1,4192 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 11,0365 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
• Greutate netă: 7,332 kg
• Greutate proprie: 3,7045 kg

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

20,7 x 10 x 22,5 cm
• Greutate brută: 0,7867 kg
• Greutate netă: 0,611 kg
• Greutate proprie: 0,1757 kg
•
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