
 

 

Philips
Trådløse HiFi-
hovedtelefoner

SHC5102
Trådløs frihed

Fuldt genopladelige
Ikke mere besvær med kabler - du kan føle dig fri til at bevæge dig rundt derhjemme og 
nyde musik. Med det genopladelige batteri og lette design skal du ikke bekymre dig om 
lang tids brug.

Den perfekte trådløse lytteoplevelse
• Højttalerenheden på 32 mm giver lyd af høj kvalitet
• Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.

Behagelig også ved langvarig brug
• Selvjusterende indvendig hovedbøjle
• Den lette konstruktion forbedrer komforten ved længere tids brug.

Komfort
• 2 hovedtelefoner betyder, at du kan dele din musik med en ven
• Vælg mellem 2 kanaler for at undgå interferens
• Fuldt genopladelige



 Letvægtskonstruktion
De lette og holdbare kvalitetsmaterialer forbedrer 
komforten ved længere tids brug.

32 mm ørekapsel
Højttalerenheden på 32 mm er en kompakt, men 
samtidig kraftig enhed, der giver lyd uden 
forvrængninger fra en hvilken som helst kilde.

Trådløs FM-transmission
Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også 
kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv 
om du er i et andet rum.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle
Hovedtelefoner, der bæres udendørs, kan typisk 
justeres ved at udvide en justerbar hovedbøjle. 
Dette kan være besværligt, da den normalt skal 
justeres, hver gang du bruger den. Med disse 
hovedtelefoners fleksible, selvjusterende indre 
hovedbøjle får du hurtigere og nemmere din musik. 
Den justeres automatisk til hovedets form og 
størrelse.

2 hovedtelefoner medfølger
Med to hovedtelefonsæt kan du dele den 
"personlige" lytteoplevelse med en ven.

2 transmissionskanaler
Med mulighed for to transmissionskanaler er din 
lytteoplevelse beskyttet, fordi du nemt kan skifte til 
den med den bedste modtagelse.

Fuldt genopladelige
Hovedtelefonerne er designet til at blive brugt med 
genopladelige batterier. Du behøver ikke at bekymre 
dig om udgifter til gentagen brug.
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 10 - 20.000 Hz
• Magnet: Neodym
• Følsomhed: 100 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm

Tuner/modtagelse/transmission
• Kanalseparation: >30 dB
• Pilottonefrekvens: 19 kHz
• Effektivt område: 100 m
• Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulation: FM
• Kanaler: 2

Komfort
• Indikator for batteriopladning
• Indikator for batteriniveau
• Dobbelt PLL
• Driftstid: +/- 15 timer
• Automatisk sluk

Strøm
• Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 

V/200 mA

Yderemballage
• EAN: 87 12581 55815 4
• Antal forbrugeremballager: 3
• Bruttovægt: 4,06 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 47,5 x 26 x 32,5 cm
• Nettovægt: 1,854 kg
• Taravægt: 2,206 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 15 cm
• Bruttovægt: 1,086 kg
• Nettovægt: 0,618 kg
• Taravægt: 0,468 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• EAN: 69 23410 70500 3
•
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