
 

 

Philips
Bezprzewodowe słuchawki 
Hi-Fi

Transmisja FM
Dopasowane słuchawki
Do 14 godzin odtwarzania

SHC5200
Bezprzewodowa wolność

Słuchawki bezprzewodowe z możliwością ładowania
Działanie bezprzewodowe sprawia, że możesz poruszać się po domu i słuchać muzyki. 
Lekka i bezprzewodowa konstrukcja słuchawek Philips SHC5200/10 pozwala nosić 
urządzenie przez długi czas.

Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk
• Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu

Wygoda przez długie godziny
• Samoregulujący pałąk wewnętrzny
• Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację.

Udogodnienia
• Możliwość ładowania
• Wybór między dwoma kanałami minimalizuje zakłócenia



 Przetwornik głośnika 32 mm
32-milimetrowy przetwornik głośnika jest 
niewielkim, ale wydajnym elementem oferującym 
dźwięk bez zakłóceń przy dowolnej mocy 
wejściowej.

Samoregulujący pałąk wewnętrzny
Typowe słuchawki nagłowne można regulować, 
rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco 
irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te 
słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu 
i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy 
komfort podczas słuchania muzyki.

Lekka konstrukcja
Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości 
wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają 
wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM
Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o 
wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie 
sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu 
można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

Możliwość ładowania
Słuchawki zostały zaprojektowane do użytku z 
akumulatorami. Nie musisz się martwić o wymianę 
baterii.

2 kanały transmisyjne
Dzięki dwóm kanałom transmisyjnym zapewniona 
jest przyjemność słuchania, ponieważ można łatwo 
przełączać się do kanału o najlepszej jakości odbioru.
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Dźwięk
• Impedancja: 24 omy
• Średnica głośnika: 32 mm
• Czułość: 96 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 10 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: 55 dB
• Zniekształcenia (THD): < 2%
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Maksymalny zasięg: Do 100 m
• Typ transmisji bezprzewodowej: FM
• Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm
• Bezprzewodowy

Udogodnienia
• Automatyczne wyłączanie zasilania

Wykończenie
• Kolor: Czarna
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Element łączący ucho: Materiał
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Zamknięty-tylny

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 14 godz.
• Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulatory 

NiMH
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2 baterie AAA 

1,5V
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Akcesoria
• Stacja dokująca (nadajnik)
• Zasilacz w zestawie: Zasilacz sieciowy
• Inne: Przewód antenowy, 2 akumulatory AAA 

NiMh

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,87 kg
• GTIN: 1 69 23410 73294 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,5 x 26 x 32,5 cm
• Waga netto: 1,26 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 1,61 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22 x 8,5 cm
• Waga: 0,178 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24 x 32 x 10 cm
• EAN: 69 23410 73294 8
• Waga brutto: 0,754 kg
• Waga netto: 0,42 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Waga opakowania: 0,334 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
•

Dane techniczne
Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Transmisja FM Dopasowane słuchawki, Do 14 godzin odtwarzania
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