
 

 

Philips
Vezeték nélküli HiFi 
fejhallgató

Fülre illeszkedő

SHC5100
Vezeték nélküli szabadság

Teljesen feltölthető vezeték nélküli fejhallgató
Nem kell többé vezetékekkel bajlódnia; szabadon mozoghat otthonában zenehallgatás 
közben. A Philips SHC5100/10 fejhallgató tölthető és könnyű súlyú kialakításának 
köszönhetően nem okoz gondot a hosszan tartó használat sem.

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye
• A 32 mm-es hangszóró kiváló teljesítményű hangzást nyújt
• FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához

Kényelmes a hosszan tartó használathoz
• Önmagát beállító belső fejpánt
• A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.

Kényelem
• Teljesen újratölthető
• Válasszon a 2 csatorna közül az interferencia minimalizálásához



 32 mm-es hangszóró
A 32 mm-es hangszóró egy kompakt, de mégis nagy 
teljesítményű készülék, mely bármilyen bemeneti 
teljesítmény esetén torzításmentes hangzást nyújt.

Önmagát beállító belső fejpánt
A tipikus kültéri fejhallgatók általában egy állítható 
fejpánttal szabályozhatók. Ez kellemetlen lehet, mivel 
a beállítást általában minden alkalommal újra el kell 
végezni. Ennek a fejhallgatónak a rugalmas, önmagát 
beállító belső fejpántjával hamarabb és könnyebben 
hallgathat zenét. A fejpánt automatikusan igazodik a 
fej formájához és méretéhez.

Kis súlyú kivitel
A tartós, könnyű, minőségi anyagok, amelyekből ez a 
Philips fejhallgató áll, kényelmesebbé teszik a tartós 
viselést.

FM vezeték nélküli átvitel
A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, 
vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi 
helyiségben is hallgathatja a zenét.

Teljesen újratölthető
A fejhallgató akkumulátorokkal használható. Az 
ismételt használatnak köszönhetően nem kell 
aggódni a költségek miatt.

2 továbbítócsatorna
Megóvja a zenehallgatás örömét, mivel 2 
továbbítócsatorna közül egyszerűen a jobb vételt 
biztosítóra válthat.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Érzékenység: 100 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Impedancia: 24 ohm

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Csatornaszétválasztás: > 30 dB
• Vezérhang frekvencia: 19 kHz
• Tényleges tartomány: 100 m
• Vivőfrekvencia-tartomány: 863,0–865,0 MHz
• Moduláció: FM
• Csatornák száma: 2

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Kettős PLL
• Élettartam: ~10 óra
• Automatikus kikapcsolás

Energiaellátás
• Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter, 8 V/

200 mA

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 2,86 kg
• Nettó tömeg: 1,254 kg
• Táratömeg: 1,606 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,5 x 26 x 32,5 cm
• GTIN: 1 69 23410 70493 5

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24 x 32 x 10 cm
• Bruttó tömeg: 0,752 kg
• Nettó tömeg: 0,418 kg
• Táratömeg: 0,334 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Kijelző
• EAN: 69 23410 70493 8
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22 x 8,5 cm
• Tömeg: 0,178 kg
•
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