
 

 

Philips
Trådlösa hörlurar

SHC2000UG
Trådlös IR

För TV
I de här laddningsbara, infraröda sladdlösa hörlurarna i full storlek kombineras kvalitet och 
bekvämlighet för TV- eller musikunderhållning i hemmet.

Du glömmer att du har dem på dig!
• Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.
• Skön passform med självjusterande inre huvudband

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen
• Radiosystem med hög frekvens garanterar tydlig och skarp mottagning
• ALC (automatisk nivåkontroll) hjälper till att förhindra hörbara störningar i den ingående 

signalen

Alltid redo
• Trådlös IR-överföring ger rörelsefrihet
• Minskar kostnaderna genom att använda uppladdningsbara batterier



 Lätt design
Det tåliga och lätta kvalitetsmaterialet gör den extra 
bekväm att bära under lång tid.

Självjusterande inre huvudband
Det inre huvudbandet gör det enkelt att ställa in 
perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt 
för att ge bästa möjliga komfort.

Modulering med hög frekvens
Med mycket hög frekvensmodulering (RF) för 
överföringslänken garanteras skarp och tydlig 
mottagning.

ALC (automatisk nivåkontroll)
Den här smarta elektroniska kretsen garanterar att 
den ingående ljudnivån automatiskt anpassas till rätt 
nivå, så att störning förhindras och ljudupplevelsen 
bibehålls.

Trådlös IR-överföring
Trådlös IR-överföring gör att du slipper problemet 
med kablar.

Uppladdningsbart system
Hörlurssetet innehåller tillbehör för uppladdning av 
batterierna.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 18,5 x 19,5 x 8,8 cm
• Vikt: 0,28 kg

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: Ferrit
• Frekvensåtergivning: 18–20 000 Hz
• Känslighet: 108 dB
• Högtalardiameter: 32 mm

Mottagare/mottagning/sändning
• Mätområde: 7 m
• Bärvågsfrekvensintervall: 2,3 MHz (L) - 2,8 MHz 

(R)
• Kanalseparering: > 30 dB
• Modulering: FM

Bekvämlighet
• Drifttid: +/- 15 tim

Effekt
• Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,5 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 31,5 x 25,3 x 30,5 cm
• Nettovikt: 1,32 kg
• Taravikt: 1,18 kg
• EAN: 87 12581 59466 4
• Antal konsumentförpackningar: 3

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

24 x 31 x 9,8 cm
• Bruttovikt: 0,73 kg
• Nettovikt: 0,44 kg
• Taravikt: 0,29 kg
• EAN: 69 23410 70889 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
•
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