
 

 

Philips
Căști HiFi wireless

Transmisie FM
Ergonomice
Până la 14 ore de redare

SHC5200
Libertate wireless

Căşti wireless complet reîncărcabile
Firele nu te vor mai deranja, deoarece acum te poţi bucura de libertate de mişcare prin 
locuinţă, pentru a savura muzica. Datorită greutăţii foarte reduse şi a faptului că sunt 
reîncărcabile, poţi purta aceste căşti Philips SHC5200/10 o perioadă îndelungată.

Experienţa audio wireless perfectă
• Difuzoare de 32 mm pentru performanţe audio înalte
• Transmisie FM wireless pentru libertate de mișcare

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată
• Greutatea redusă crește confortul la utilizare îndelungată.

Confort
• Complet reîncărcabile
• Alegeţi unul din cele două canale pentru a scădea interferenţa



 Difuzor de 32 mm
Difuzorul de 32 de mm este compact și puternic, 
asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de 
intrare.

Bandă de suspensie interioară cu 
ajustare automată
De obicei, căștile pentru exterior sunt reglabile prin 
glisarea unei benzi de susţinere extensibile în poziţie. 
Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei 
trebuie făcut de fiecare dată când le utilizaţi. Primiţi 
doza de muzică mai rapid și mai ușor cu ajutorul 
benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a 
căștilor. Aceasta se ajusta automat la forma și 
mărimea capului dumneavoastră.

Design cu greutate redusă
Materialele durabile, ușoare și de calitate ale acestor 
căști Philips îmbunătăţesc confortul pentru o purtare 
prelungită.

Transmisie FM wireless
Cu ajutorul transmisiei wireless prin unde radio de 
înaltă frecvenţă, care pot trece prin pereţi, puteţi 
asculta muzica preferată și atunci când vă aflaţi într-o 
altă cameră.

Complet reîncărcabile
Căștile sunt proiectate pentru a fi utilizate cu baterii 
reîncărcabile. Nu trebuie să vă faceţi griji asupra 
costurilor pentru utilizarea repetată.

Două canale de transmisie
Putând alege între două canale de transmisie, 
plăcerea ascultării este păstrată, deoarece puteţi 
comuta cu ușurinţă pe canalul cu cea mai bună 
recepţie.
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Sunet
• Impedanţă: 24 ohmi
• Diametru difuzor: 32 mm
• Sensibilitate: 96 dB (1 kHz)
• Gamă de frecvenţe: 10 - 20 000 Hz
• Raport semnal/zgomot: 55 dB
• Distorsiuni (THD): < 2%
• Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate
• Rază maximă: Până la 100 m
• Tip de transmisie wireless: FM
• Mufă pentru căști: 3,5 mm
• Wireless

Confort
• Întrerupere automată

Design
• Culoare: Negru
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Material de contact: Material textil
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 14 h
• Tip de baterie (căști): Baterii reîncărcabile NiMH

• Număr de baterii: 2 x AAA de 1,5 V
• Reîncărcabilă

Accesorii
• Staţie de andocare (transmiţător)
• Adaptoare incluse: Adaptor c.a./c.c.
• Altele: Tub de antenă, 2 baterii AAA NiMH

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,87 kg
• GTIN: 1 69 23410 73294 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Greutate netă: 1,26 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 1,61 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 19,5 x 22 x 8,5 cm
• Greutate: 0,178 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 24 x 32 x 10 cm
• EAN: 69 23410 73294 8
• Greutate brută: 0,754 kg
• Greutate netă: 0,42 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,334 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
•
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