
 

 

Philips
Bezvadu austiņas

Ar galvas stīpu
Melna

SHC2000
Bezvadu izklaide ar infrasarkano staru pārraidi
Atkārtoti uzlādējams
Izmantojot Philips bezvadu TV austiņas, varat skatīties iecienītās programmas ar pastāvīgu 
pārraidi. Izbaudiet ilgstošu komfortu, ko sniedz pašpielāgojošā galvas stīpas iekšējā 
konstrukcija.

Jūs pat aizmirsīsiet, ka tās lietojat!
• Viegls dizains uzlabo komfortu ilgstošai lietošanai.
• Regulējama iekšējā galvas stīpa nodrošina komfortablu atbilstību

Ideāla bezvadu klausīšanās pieredze
• Augstās frekvences RF nodrošina skaidru un asu uztveršanu

Vienmēr gatavas ceļam
• IR bezvadu pārraide kustību brīvībai



 Viegls dizains
Šo Philips austiņu izturīgie, vieglie un kvalitatīvie 
materiāli uzlabo komfortu ilgstošai valkāšanai.

Regulējama iekšējā galvas stīpa
Šo Philips austiņu iekšējā galvas stīpa atvieglo 
noregulēšanu atbilstoši jūsu galvas formai. Komforta 
nolūkā mehānisms pielāgojas automātiski.

Augstās frekvences modulācija
Ļoti augstas frekvences modulācijas (RF) lietojums 
pārraides saitē nodrošina asu un skaidru uztveršanu.

IR bezvadu pārraide
IR bezvadu pārraide ļauj saglabāt kustību brīvību, 
neraizējoties par vadiem.
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Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

18,5 x 19,5 x 8,8 cm
• Svars: 0,28 kg

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Frekvences reakcija: 18 – 20 000 Hz
• Jutība: 108 dB
• Skaļruņa diametrs: 32 mm

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Lietderīgais diapazons: 7 m
• Kanālu atdalīšana: > 30 dB
• Nesējfrekvenču diapazons: 2,3 MHz (L) – 2,8 MHz 

(R)
• Modulācija: FM

Lietošanas komforts
• Darbības laiks: +/- 15 stundas

Strāvas padeve
• Austiņu barošanas avots: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Raidītāja barošanas avots: maiņstrāvas un 

līdzstrāvas adapteris 12 V/200 mA

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 2,5 kg
• Outer carton (L x W x H): 31,5 x 25,3 x 30,5 cm
• Neto svars: 1,32 kg
• Taras svars: 1,18 kg
• EAN: 87 12581 58436 8
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 24 x 31 x 9,8 cm
• Bruto svars: 0,73 kg
• Neto svars: 0,44 kg
• Taras svars: 0,29 kg
• EAN: 87 12581 58435 1
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
•
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