
 

 

Philips
Безжични HiFi слушалки

FM предаване
Удобна форма
До 14 часа време на 
възпроизвеждане

SHC5200
Свобода без кабели

Безжични слушалки с възможност за пълно зареждане
Край на заплетените кабели – сега можете да се движите свободно из дома си и 
да се наслаждавате на музиката. С олекотена конструкция и възможност за пълно 
зареждане можете да носите слушалките Philips SHC5200/10 дълго време.

Максимално удоволствие от безжичното слушане
• 32-милиметровата мембрана създава висококачествен звук
• FM безжично предаване за свобода на движенията

Удобни за продължителна употреба
• Саморегулираща се вътрешна лента
• Леката конструкция увеличава удобството при продължително използване.

Комфорт
• С възможност за пълно зареждане
• Избирайте измежду 2 канала, за да минимизирате смущенията



 32-мм мембрана
32-милиметровата мембрана е компактен, но 
мощен елемент, способен да излъчи неизкривен 
звук при всяко ниво на подадената мощност.

Саморегулираща се вътрешна лента
Слушалките за използване в движение 
обикновено се нагласят с приплъзване на 
удължаваща се лента за глава в нужното 
положение. Това може да е неудобно, тъй като 
най-често се налага да го правите при всяко 
използване. Вземете своята доза музика по-бързо 
и лесно с гъвкавата и саморегулираща се 
вътрешна лента на тези слушалки. Тя ще се 
нагласи автоматично спрямо формата и размера 
на главата ви.

Лека конструкция
Здравите, леки и качествени материали на тези 
слушалки Philips увеличават удобството при 
продължително носене.

FM безжично предаване
Благодарение на високочестотната безжична FM 
връзка можете да слушате любимата си музика 
дори от друга стая.

С възможност за пълно зареждане
Тези слушалки работят с акумулаторни батерии. 
Край на притесненията за разходите, ако ги 
използвате непрекъснато.

2 предавателни канала
С избора между два предавателни канала 
удоволствието от слушането е защитено, защото 
можете лесно да превключите на канала с по-
добро приемане.
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Звук
• Импеданс: 24 ома
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Чувствителност: 96 dB (1K Hz)
• Честотен обхват: 10 – 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: 55 dB
• Изкривяване (THD): < 2%
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Максимален обхват: До 100 м
• Вид безжично предаване: FM
• Гнездо за слушалки: 3,5 мм
• Безжични

Комфорт
• Автоматично изключване

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: Лента за главата
• Материал на наушниците: Плат
• Прилягане на ушите: С наушници върху цялото 
ухо

• Тип наушници: Затворен гръб

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 14 ч
• Тип батерия (слушалки): Акумулаторни никел-
металхидридни батерии

• Брой батерии: 2 x AAA = 1,5 V
• Акумулаторна

Аксесоари
• Докинг станция (предавател)
• Приложени адаптери: AC/DC адаптер
• Други: Антена, 2 x AAA NiMH батерии

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,87 кг
• GTIN: 1 69 23410 73294 5
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,5 x 26 x 32,5 см
• Нето тегло: 1,26 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 1,61 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

19,5 x 22 x 8,5 см
• Тегло: 0,178 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24 x 32 x 10 см
• EAN: 69 23410 73294 8
• Бруто тегло: 0,754 кг
• Нето тегло: 0,42 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия
• Тегло на опаковката: 0,334 кг
• Начин на поставяне: Окачен
•
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