Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

SHC5102

Liberdade sem fios
Totalmente recarregável
Acabaram as preocupações com os cabos, agora pode movimentar-se livremente pela
casa para desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve, não tem de pensar
nisso durante longos períodos de utilização.
A experiência de audição sem fios perfeita
• O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente
• Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
Confortável para utilizações prolongadas
• Fita interior para a cabeça regulável
• O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.
Comodidade
• 2 auscultadores para poder partilhar a música com um amigo
• Opte por 2 canais para minimizar as interferências
• Totalmente recarregável

SHC5102/10

Auscultadores Hi-Fi sem fios

Especificações
Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
19 x 22 x 8,5 cm
• Peso: 0,356 kg

Som
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Fechado
Frequência de resposta: 10 - 20 000 Hz
Tipo de magneto: Neodímio
Sensibilidade: 100 dB
Diâmetro do altifalante: 32 mm

Sintonizador/recepção/transmissão
•
•
•
•

Separação de canais: > 30 dB
Frequência do tom piloto: 19 kHz
Alcance efectivo: 100 m
Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0
MHz
• Modulação: FM
• Número de canais: 2

Comodidade
•
•
•
•
•

Indicação de carga
Indicação de bateria fraca
PLL Duplo
Tempo de funcionamento: +/- 15 horas
Desactivação automática

Destaques
Alimentação

• Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH
R03/AAA
• Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC,
12 V/200 mA

Design leve

Embalagem exterior
•
•
•
•

GTIN: 1 69 23410 70500 0
Número de embalagens para o consumidor: 3
Peso bruto: 4,08 kg
Embalagem exterior (C x L x A):
47,5 x 26 x 32,5 cm
• Peso líquido: 1,854 kg
• Tara: 2,226 kg

Dimensões da embalagem

• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
24 x 32 x 15 cm
• Peso bruto: 1,086 kg
• Peso líquido: 0,618 kg
• Tara: 0,468 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• EAN: 69 23410 70500 3
•

Os materiais de qualidade, leves e duradouros,
aumentam o conforto numa utilização prolongada.

Controlador dos altifalantes de 32 mm

O controlador dos altifalantes de 32 mm é um
elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que
proporciona som sem distorção com qualquer
potência de entrada.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada
frequência, que permite atravessar paredes, pode
continuar a ouvir a música noutro compartimento.

Fita interior para a cabeça regulável

Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior
são ajustados deslizando um aro para a cabeça
extensível para a posição correcta. Isto pode ser
incómodo, visto que normalmente isto tem de ser
feito todas as vezes que utilizar os auscultadores.
Arranje a sua música mais rapidamente e com maior
facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível,
com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente
ao formato e tamanho da sua cabeça.

Inclui 2 auscultadores

Com os dois conjuntos de auscultadores, pode
partilhar o prazer da audição 'pessoal' com um
amigo.

2 canais de transmissão

Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da
audição está sempre garantido porque passa
facilmente para o que tiver melhor recepção.

Totalmente recarregável

Estes auscultadores foram concebidos para
utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de
se preocupar com os custos da utilização regular.
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