
 

 

Philips
Trådløs HiFi-hodetelefon

FM-overføring
Komfortabel form
Opptil 14 timers avspillingstid

SHC5200
Trådløs frihet

Oppladbare og trådløse hodetelefoner
Beveg deg rundt i hjemmet for å nyte musikken uten kabelrot. Med den oppladbare og 
lette designen til Philips-hodetelefonene SHC5200/10 trenger du ikke tenke på 
brukstiden.

Den perfekte, trådløse lydopplevelsen
• 32 mm-høyttalerdriver med stor lydytelse
• Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet

Komfortabel for langvarig bruk
• Selvjusterende indre hodebånd
• Lett design som gir bedre komfort ved langvarig bruk

Anvendelighet
• Helt oppladbar
• Velg mellom 2 kanaler for å minimere interferens



 32 mm-høyttalerdriver
Høyttalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men 
likevel kraftig element for levering av lyd uten 
forvrengning med alle typer inngangseffekter.

Selvjusterende indre hodebånd
Vanligvis kan hodetelefoner som du bruker 
utendørs, justeres ved å skyve et utvidbart hodebånd 
dit du vil ha det. Dette kan være upraktisk, siden det 
vanligvis må gjøres hver gang du bruker 
hodetelefonene. Få musikken raskere og enklere i 
øret med det fleksible, selvjusterende indre 
hodebåndet til disse hodetelefonene. Det justerer 
seg automatisk til hodets form og størrelse.

Lett design
De holdbare og lette materialene i disse Philips-
hodetelefonene gir bedre komfort ved langvarig 
bruk.

Trådløs FM-overføring
Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går 
gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i 
et annet rom.

Helt oppladbar
Hodetelefonene er utformet for bruk med 
oppladbare batterier. Ingen grunn til å bekymre seg 
for kostnader ved gjentatt bruk.

2 overføringskanaler
Med to overføringskanaler å velge mellom, 
forstyrres ikke lytteopplevelsen, fordi du lett kan 
bytte til kanalen med best mottak.
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Lyd
• Impedans: 24 ohm
• Høyttalerdiameter: 32 mm
• Følsomhet: 96 dB (1000 Hz)
• Frekvensområde: 10–20 000 Hz
• Signal-til-støy-forhold: 55 dB
• Forvrengning (THD): < 2 %
• Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter
• Maksimal rekkevidde: Opptil 100 m
• Type trådløs overføring: FM
• Hodesettkontakt: 3,5 mm
• Trådløs

Anvendelighet
• Automatisk nettavslag

Utforming
• Farge: Svart
• Bruksmåte: Hodebånd
• Materialet i ørekoblingen: Tekstil
• Øretilpasning: Over øret
• Øreklokketype: Lukket bakside

Drift
• Avspillingstid for musikk: 14 t
• Batteritype (hodetelefoner): NiMH oppladbare 

batterier

• Antall batterier: 2 x AAA-batteri 1,5 V
• Oppladbar

Tilbehør
• Dokkingstasjon (sender)
• Medfølgende adaptere: AC/DC-adapter
• Andre: Antennerør, 2 x AAA NiMh-batterier

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,87 kg
• GTIN: 1 69 23410 73294 5
• Yttereske (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Nettovekt: 1,26 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 1,61 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 19,5 x 22 x 8,5 cm
• Vekt: 0,178 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 24 x 32 x 10 cm
• EAN: 69 23410 73294 8
• Bruttovekt: 0,754 kg
• Nettovekt: 0,42 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Eske
• Taravekt: 0,334 kg
• Type hylleplassering: Henging
•

Spesifikasjoner
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