
 

 

Philips
Trådløse hovedtelefoner

SHC2000UG
IR-trådløs

Til TV
Disse genopladelige, infrarøde, trådløse hovedtelefoner i fuld størrelse kombinerer 
kvalitet og bekvemmelighed, når du skal nyde enten TV eller musik i dit hjem.

Du glemmer, du har dem på
• Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.
• Selvjusterende indvendig hovedbøjle sikrer en komfortabel pasform.

Den perfekte trådløse lytteoplevelse
• Højfrekvent RF sikrer klar og skarp modtagelse
• ALC hjælper til at forhindre hørbar forvrængning af indgangssignaler

Altid klar
• Trådløs IR-transmission giver bevægelsesfrihed
• Omkostningerne reduceres ved brug af genopladelige batterier.



 Letvægtskonstruktion
De lette og holdbare kvalitetsmaterialer forbedrer 
komforten ved længere tids brug.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle
Den indvendige hovedbøjle gør det nemt at få 
enheden til at sidde perfekt på dit hoved. 
Mekanismen reguleres automatisk og komfortabelt.

Højfrekvent modulation
Brugen af meget høj frekvensmodulation (RF) i 
transmissionsleddet sikrer en skarp, klar modtagelse.

ALC (Automatic Level Control)
Dette smarte elektroniske kredsløb sikrer, at 
lydindgangsniveauet automatisk justeres til det 
rigtige niveau, hvilket forhindrer forvrængning og 
bevarer nydelsen ved at lytte.

Trådløs IR-transmission
Trådløs IR-transmission gør dig fri for besværet med 
kabler.

Genopladeligt system
Hovedtelefonerne leveres med udstyr til 
genopladning af batterierne.
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Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 18,5 x 19,5 x 8,8 cm
• Vægt: 0,28 kg

Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Magnet: Ferrit
• Frekvenskurve: 18 - 20.000 Hz
• Følsomhed: 108 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm

Tuner/modtagelse/transmission
• Effektivt område: 7 m
• Område for bærefrekvens: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz 

(R)
• Kanalseparation: >30 dB
• Modulation: FM

Komfort
• Driftstid: +/- 15 timer

Strøm
• Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 

V/200 mA

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,5 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 31,5 x 25,3 x 30,5 cm
• Nettovægt: 1,32 kg
• Taravægt: 1,18 kg
• EAN: 87 12581 59466 4
• Antal forbrugeremballager: 3

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 24 x 31 x 9,8 cm
• Bruttovægt: 0,73 kg
• Nettovægt: 0,44 kg
• Taravægt: 0,29 kg
• EAN: 69 23410 70889 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
•
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