
 

 

Philips
Bezdrôtové slúchadlá

SHC2000
Bezdrôtové pripojenie vďaka infračervenému prenosu
Nabíjateľný
Pomocou bezdrôtových televíznych slúchadiel Philips môžete nerušene sledovať svoje 
obľúbené programy. Vychutnajte si dlhodobý pocit pohodlia vďaka samonastavovaciemu 
vnútornému hlavovému oblúku.

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.
• Samonastaviteľný hlavový most zaručuje pohodlné nosenie

Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania
• Vysokofrekvenčné rádiové frekvencie zabezpečujú čistý a ostrý príjem

Vždy pripravené
• Bezdrôtový prenos IR dáva slobodu pohybu



 Ľahký dizajn
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na 
týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom 
nosení.

Samonastavit. hlavový most
Hlavový most týchto slúchadiel Philips umožňuje 
jednoduchým spôsobom dokonale prispôsobiť 
slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje 
automaticky pre vaše pohodlie.

Vysokofrekvenčná modulácia
Použitie modulácie s veľmi vysokou frekvenciou (RF) 
pri prenosovej linke zaručuje ostrý a čistý príjem.

bezdrôtový prenos IR
Bezdrôtový prenos IR vás oslobodzuje od 
problémov s káblami.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

18,5 x 19,5 x 8,8 cm
• Hmotnosť: 0,28 kg

Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Frekvenčná odozva: 18 - 20 000 Hz
• Citlivosť: 108 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Účinný rozsah: 7 m
• Oddelenie kanálov: > 30 dB
• Rozsah nosnej frekvencie: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz 

(R)
• Modulácia: FM

Vybavenie a vlastnosti
• Prevádzkový čas: +/- 15 hodín

Príkon
• Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájanie vysielača: Adaptér AC/DC 12V/200mA

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 2,5 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,5 x 25,3 x 30,5 cm
• Čistá hmotnosť: 1,32 kg
• Hmotnosť obalu: 1,18 kg
• EAN: 87 12581 58436 8
• Počet užívateľských balení: 3

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 31 x 9,8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,73 kg
• Čistá hmotnosť: 0,44 kg
• Hmotnosť obalu: 0,29 kg
• EAN: 87 12581 58435 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
•

Technické údaje
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