
 

 

Philips
Trådlösa HiFi-hörlurar

Over-ear

SHC5100
Trådlös frihet

Helt laddningsbara, trådlösa hörlurar
Inget mer trassel med sladdar, du kan känna dig helt fri när du går runt hemma och njuter 
av musiken. Med den laddningsbara och lätta designen på de här Philips-hörlurarna 
SHC5100/10 orkar du bära dem mycket länge.

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen
• 32 mm högtalarelement ger ljud med höga prestanda
• Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet

Bekväm för långvarig användning
• Självjusterande inre huvudband
• Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Bekvämlighet
• Helt uppladdningsbara
• Välj mellan två kanaler för att minimera störningarna



 32 mm högtalarelement
Detta högtalarelementet på 32 mm är ett kompakt 
men ändå kraftfullt högtalarelement som ger ett ljud 
utan störningar, oavsett ineffekt.

Självjusterande inre huvudband
Vanligtvis justeras hörlurar för utomhusbruk genom 
att ett förlängningsbart huvudband sätts på plats. Det 
här kan vara väldigt opraktiskt eftersom det oftast 
måste göras varje gång du använder dem. Med de här 
hörlurarna får du igång musiken snabbare och 
enklare tack vare det flexibla, självjusterande 
huvudbandet. Det anpassar sig automatiskt till 
huvudets form och storlek.

Lätt design
Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-
hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna 
längre.

Trådlös FM-överföring
Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som 
kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om 
du är i ett annat rum.

Helt uppladdningsbara
Hörlurarna har designats för användning med 
uppladdningsbara batterier. Du behöver inte tänka 
på kostnaden om du använder dem ofta.

2 utsändningskanaler
Med möjligheten att välja mellan två 
utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen 
med den bästa mottagningen.
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Känslighet: 100 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Impedans: 24 ohm

Mottagare/mottagning/sändning
• Kanalseparering: > 30 dB
• Pilottonsfrekvens: 19 kHz
• Mätområde: 100 m
• Bärvågsfrekvensintervall: 863,0–865,0 MHz
• Modulering: FM
• Antal kanaler: 2

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning
• Dubbel PLL
• Drifttid: Ca 10 timmar
• Automatisk avstängning

Effekt
• Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 8 V/200 mA

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,86 kg
• Nettovikt: 1,254 kg
• Taravikt: 1,606 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• GTIN: 1 69 23410 70493 5

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 10 cm
• Bruttovikt: 0,752 kg
• Nettovikt: 0,418 kg
• Taravikt: 0,334 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Teckenfönster
• EAN: 69 23410 70493 8
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 19,5 x 22 x 8,5 cm
• Vikt: 0,178 kg
•
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