
 

 

Philips
Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

Nabíjací dok
FM prenos

SHC8525
Vynikajúca bezšnúrová hudba

Voľnosť pri vychutnávaní si hudby po celom dome. Tieto stereofónne slúchadlá s HiFi 
reprodukciou zvuku sú vrcholom v osobnom pohodlí.

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• 3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov
• Tvarované vankúšiky do uší zaručujú pohodlné prispôsobenie

Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania
• Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

Vždy pripravené
• Bezdrôtový prenos FM dáva slobodu pohybu
• Vyberte si z 3 kanálov na zníženie rušenia
• Prijímač je možné uskladniť a nabiť na stolovej nabíjačke



 3 spôsoby nastavenia slúchadiel
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka 
slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré 
prirodzene padnú do uší.

Ergonomický dizajn ušných vankúšikov
Tvar pribalených ergonomických, trojrozmerných 
vankúšikov do uší zabezpečuje rovnomernú záťaž a 
pohodlnejšie prispôsobenie.

Dizajn XXL veľkosti
Slúchadlá XXL veľkosti nielen zakryjú celé ucho, aby 
sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj 
priestor pre väčší výkon zariadenia.

40 mm reproduktor
40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi 
mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti 
a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Bezdrôtový prenos FM
Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM 
prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny, 
môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v 
inej miestnosti.

3 prenosové kanály
Tri prenosové kanály chránia váš hudobný zážitok, 
môžete si jednoducho vybrať kanál s najlepším 
príjmom.

Stolová nabíjačka
Stolová nabíjačka je najpohodlnejšou cestou pre 
uskladnenie prijímača, keď sa nepoužíva. Opätovne 
nabije prijímač, ktorý bude pripravený pre okamžité 
použitie.
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Zvuk
• Akustický systém: zatvorené
• Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Citlivosť: 100 dB
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Odstup signálu od šumu: 70 dB

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Frekvencia navigačného tónu: 19
• Účinný rozsah: 100 m
• Rozsah nosnej frekvencie: 863,0 – 865,0 MHz
• Oddelenie kanálov: > 30 dB
• Modulácia: FM
• Počet kanálov: 3

Vybavenie a vlastnosti
• Automatické vypnutie: áno
• Indikátor nabíjania batérie: áno
• Prevádzkový čas: +/- 15 hodín
• Indikátor slabej batérie: áno
• Dvojité PLL: áno

Príkon
• Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájanie vysielača: Adaptér AC/DC 12V/200mA

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 10895 95786 1
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť brutto: 4,78 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

40,05 x 35 x 25,15 cm
• Čistá hmotnosť: 3,09 kg
• Hmotnosť obalu: 1,69 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 10895 95783 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

23,1 x 30,5 x 12,4 cm
• Hmotnosť brutto: 1 35 kg
• Čistá hmotnosť: 1,03 kg
• Hmotnosť obalu: 0,32 kg
•
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