
 

 

Philips
Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

Laddningsdocka
FM-överföring

SHC8525
Suverän trådlös musik

Lyssna på musik överallt i hemmet. De här bekväma stereohörlurarna har HiFi-
ljudåtergivning.

Du glömmer att du har dem på dig!
• 3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda
• Formgjutna öronkuddar ger bekväm passform

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen
• Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet
• 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Alltid redo
• Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet
• Välj mellan tre kanaler för att minimera störningarna
• Förvara och ladda upp mottagaren på dockningsstationen



 3-vägs justerbara öronsnäckor
Njut av skön passform och högre basprestanda med 
de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som 
sluter tätt kring öronen.

Öronkuddar med ergonomisk design
De ergonomiska öronkuddarna fördelar 
belastningen jämnt så att hörlurarna blir skönare att 
bära.

Design i naturlig storlek
Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre 
ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och 
mer effektivt högtalarelement.

40 mm högtalarelement
Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en 
mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka 
och ett ljud utan hörbar distorsion.

Trådlös FM-överföring
Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som 
kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om 
du är i ett annat rum.

Tre utsändningskanaler
Med möjligheten att välja mellan tre 
utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen 
med den bästa mottagningen och få bästa möjliga 
lyssnarupplevelse.

Dockningsstation med laddning
Förvara och ladda upp mottagaren på 
dockningsstationen när den inte används. På så sätt 
är den klar att använda när du vill.
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Ljud
• Akustiskt system: stängd
• Frekvensåtergivning: 9–21 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Känslighet: 100 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Signal/brusförhållande: 70 dB

Mottagare/mottagning/sändning
• Pilottonsfrekvens: 19
• Mätområde: 100 m
• Bärvågsfrekvensintervall: 863,0 - 865,0 MHz
• Kanalseparering: >30 dB
• Modulering: FM
• Antal kanaler: 3

Bekvämlighet
• Automatisk avstängning
• Batteriladdningsindikator
• Drifttid: +/- 15 tim
• Indikator för låg batterinivå
• Dubbel PLL

Effekt
• Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong
• EAN: 87 10895 95786 1
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 4,78 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
• Nettovikt: 3,09 kg
• Taravikt: 1,69 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 10895 95783 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

23,1 x 30,5 x 12,4 cm
• Bruttovikt: 1,35 kg
• Nettovikt: 1,03 kg
• Taravikt: 0,32 kg
•
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