
 

 

Philips
Căști HiFi wireless

Cu atașare pe ureche

SHC5100
Libertate wireless

Căşti wireless complet reîncărcabile
Firele nu vă vor mai deranja, deoarece acum vă veţi putea bucura de libertate de mişcare 
prin locuinţă, pentru a savura muzica. Datorită greutăţii foarte reduse şi a faptului că sunt 
reîncărcabile, puteţi purta aceste căşti Philips SHC5100/10 o perioadă îndelungată.

Experienţa audio wireless perfectă
• Difuzoare de 32 mm pentru performanţe audio înalte
• Transmisie FM wireless pentru libertate de mișcare

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată
• Greutatea redusă crește confortul la utilizare îndelungată.

Confort
• Complet reîncărcabile
• Alegeţi unul din cele două canale pentru a scădea interferenţa



 Difuzor de 32 mm
Difuzorul de 32 de mm este compact și puternic, 
asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de 
intrare.

Bandă de suspensie interioară cu 
ajustare automată
De obicei, căștile pentru exterior sunt reglabile prin 
glisarea unei benzi de susţinere extensibile în poziţie. 
Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei 
trebuie făcut de fiecare dată când le utilizaţi. Primiţi 
doza de muzică mai rapid și mai ușor cu ajutorul 
benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a 
căștilor. Aceasta se ajusta automat la forma și 
mărimea capului dumneavoastră.

Design cu greutate redusă
Materialele durabile, ușoare și de calitate ale acestor 
căști Philips îmbunătăţesc confortul pentru o purtare 
prelungită.

Transmisie FM wireless
Cu ajutorul transmisiei wireless prin unde radio de 
înaltă frecvenţă, care pot trece prin pereţi, puteţi 
asculta muzica preferată și atunci când vă aflaţi într-o 
altă cameră.

Complet reîncărcabile
Căștile sunt proiectate pentru a fi utilizate cu baterii 
reîncărcabile. Nu trebuie să vă faceţi griji asupra 
costurilor pentru utilizarea repetată.

Două canale de transmisie
Putând alege între două canale de transmisie, 
plăcerea ascultării este păstrată, deoarece puteţi 
comuta cu ușurinţă pe canalul cu cea mai bună 
recepţie.
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Tip magnet: Neodim
• Sensibilitate: 100 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Impedanţă: 24 ohm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Separare canale: > 30 dB
• Frecvenţă ton de control: 19 kHz
• Rază efectivă: 100 m
• Interval frecvenţă de transmitere: 863,0 - 865,0 

MHz
• Modulare: FM
• Număr de canale: 2

Confort
• Indicator încărcare baterie
• Double PLL
• Durată de funcţionare: ~10 ore
• Întrerupere automată

Alimentare
• Alimentare pt. căști: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Transmitter alimentare: Adaptor CA/CC 8V/

200mA

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,86 kg
• Greutate netă: 1,254 kg
• Greutate proprie: 1,606 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• GTIN: 1 69 23410 70493 5

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 24 x 32 x 10 cm
• Greutate brută: 0,752 kg
• Greutate netă: 0,418 kg
• Greutate proprie: 0,334 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Afișaj
• EAN: 69 23410 70493 8
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 19,5 x 22 x 8,5 cm
• Greutate: 0,178 kg
•
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