Philips
Bezdrôtové HiFi slúchadlá

Na uši
SHC5100

Bezdrôtová sloboda
Plne nabíjateľné bezdrôtové slúchadlá
Už žiadne problémy s káblami – teraz sa môžete pri počúvaní hudby slobodne pohybovať
po celej domácnosti. Vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii a odľahčenej konštrukcii
slúchadiel Philips SHC5100/10 máte postarané o dlhé hodiny zábavy.
Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania
• 32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon
• Bezdrôtový prenos FM dáva slobodu pohybu
Pohodlné aj pri dlhodobom používaní
• Samonastaviteľný vnútorný hlavový oblúk
• Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.
Vybavenie a vlastnosti
• Úplne nabíjateľné
• Vyberte si z 2 kanálov na zníženie rušenia

SHC5100/10

Bezdrôtové HiFi slúchadlá
Na uši

Technické údaje

Hlavné prvky

Zvuk
•
•
•
•
•
•

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
Typ magnetu: Neodýmiová
Citlivosť: 100 dB
Priemer reproduktora: 32 mm
Impedancia: 24 ohm

Tuner/Príjem/Vysielanie
•
•
•
•
•
•

Oddelenie kanálov: > 30 dB
Frekvencia navigačného tónu: 19 kHz
Účinný rozsah: 100 m
Rozsah nosnej frekvencie: 863,0 - 865,0 MHz
Modulácia: FM
Počet kanálov: 2

Vybavenie a vlastnosti
•
•
•
•

Indikácia nabíjania batérie: áno
Dvojité PLL: áno
Prevádzkový čas: ~10 hodín
Automatické vypnutie: áno

Príkon

• Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájanie vysielača: Sieťový adaptér AC/DC 8 V/

200 mA

Vonkajší kartón
•
•
•
•
•
•

Hmotnosť brutto: 2,86 kg
Hmotnosť netto: 1,254 kg
Hmotnosť obalu: 1,606 kg
Počet používateľských balení: 3
Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
GTIN: 1 69 23410 70493 5

Rozmery balenia

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 32 x 10 cm
Hmotnosť brutto: 0,752 kg
Hmotnosť netto: 0,418 kg
Hmotnosť obalu: 0,334 kg
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Typ balenia: Displej
EAN: 69 23410 70493 8
Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu

• Rozmery produktu (Š x V x H): 19,5 x 22 x 8,5 cm
• Hmotnosť: 0,178 kg
•

32 mm reproduktor

32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný
prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri
akomkoľvek danom vstupnom výkone.

Samonastaviteľný vnútorný hlavový
oblúk

Obvykle sa slúchadlá na nosenie v exteriéri nastavujú
posúvaním výsuvného hlavového oblúka do
príslušnej polohy. To môže byť nepohodlné, lebo to
zvyčajne musíte robiť pri každom použití. S týmito
slúchadlami s flexibilným samonastaviteľným
vnútorným hlavovým oblúkom si svoju hudbu
vychutnáte rýchlejšie a jednoduchšie. Automaticky sa
prispôsobí tvaru a veľkosti vašej hlavy.

Ľahký dizajn

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

Bezdrôtový prenos FM

Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM
prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny,
môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v
inej miestnosti.

Úplne nabíjateľné

Slúchadlá sú napájané z nabíjateľných batérií.
Nemusíte sa preto obávať vysokých nákladov na
jednorazové batérie.

2 prenosové kanály

Dva prenosové kanály chránia váš hudobný zážitok,
môžete jednoducho vybrať kanál s najlepším
príjmom.
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