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Ασύρματα ακουστικά

SHC2000
Ασύρματη απόλαυση με μετάδοση υπερύθρων
Επαναφορτιζόμενη
Με τα ασύρματα ακουστικά τηλεόρασης Philips, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα 
αγαπημένα σας προγράμματα μέσω αδιάλειπτης μετάδοσης. Απολαύστε άνεση που 
διαρκεί χάρη στο αυτορυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής.

Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε!
• Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.
• Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής που εξασφαλίζει άψογη εφαρμογή

Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης
• RF υψηλής συχνότητας που εξασφαλίζει καθαρή και ευκρινή λήψη

Πάντα έτοιμα
• Ασύρματη μετάδοση IR για ελευθερία κινήσεων



 Ελαφρύς σχεδιασμός
Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη 
χρήση.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής
Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής προσαρμόζεται 
εύκολα στο κεφάλι σας χάρη σε έναν αυτόματο 
μηχανισμό.

Διαμόρφωση υψηλής συχνότητας
Η χρήση διαμόρφωσης πολύ υψηλής συχνότητας 
(RF) για τη σύνδεση μετάδοσης διασφαλίζει 
πεντακάθαρη λήψη.

Ασύρματη μετάδοση IR
Η ασύρματη μετάδοση IR σας γλιτώνει από τον 
μπελά των καλωδίων.
SHC2000/10

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2014-03-10

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 000 72577
EAN: 87 12581 58435 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 18 - 20 000 Hz
• Ευαισθησία: 108 dB
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Eμβέλεια απόδοσης: 7 μ.
• Διαχωρισμός καναλιών: > 30 dB
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz 

(R)
• Διαμόρφωση: FM

Ευκολία
• Χρόνος λειτουργίας: +/- 15 ώρες

Ρεύμα
• Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Τροφοδοτικό, πομπός: Μετασχηματιστής AC/

DC 12 V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,5 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31 x 25 x 30,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,3 κ.
• EAN: 87 12581 58436 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,8 x 28,5 x 24 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,7 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3 κ.
• EAN: 87 12581 58435 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
•
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