
 

 

Philips
Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

40mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Měkké polstrování sluchátek

SHC8535
Volnost bezdrátové technologie 

a čistý zvuk
Volnost při poslechu hudby u vás doma. Hi-Fi reprodukce zvuku těchto stereofonních 
sluchátek Philips SHC8535/10 nabízí dokonalý komfort.

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
• Předem vytvarované měkké polstrování zaručuje pohodlné přizpůsobení

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením
• Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Pohodlné automatické ladění zaručuje optimální příjem

Vždy připraveno k provozu
• Bezdrátový přenos v pásmu FM pro svobodu pohybu
• Snadné a pohodlné nabíjení s bezdrátovým dokem



 Nastavitelná sluchátka - 3 polohy
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový 
výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí 
sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Maximální velikost
Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips 
zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a 
zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Bezdrátový přenos v pásmu FM
Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysíláním 
FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu 
v jiné místnosti.

Pohodlné automatické ladění
Pohodlné automatické ladění zaručuje optimální 
příjem

Předem vytvarované měkké polstrování
Předem vytvarované měkké polstrování zaručuje 
pohodlné přizpůsobení

Snadné a pohodlné nabíjení
Snadné a pohodlné nabíjení s bezdrátovým dokem
SHC8535/10
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Zvuk
• Akustický systém: zavřeno
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Poměr signál/šum: >68 dB
• Separace kanálů: >30 dB
• Frekvenční rozsah: 10 – 21 000 Hz

Tuner/příjem/vysílání
• Frekvence pilotního tónu: 19 kHz
• Účinný dosah: 100 m
• Modulace: FM
• Počet kanálů: 3
• Rozsah nosného kmitočtu: 863,5 až 864,5 MHz

Pohodlí
• Indikátor nabíjení baterií: ano
• Automatické vypnutí: ano
• Doba provozu: +/- 15 hodin
• Indikátor vybité baterie: ano

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 2,4 V DC
• Napájený vysílač: Napájecí adaptér 8 V/375 mA

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 3,72 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 39 x 26 x 32,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,968 kg
• Hmotnost obalu: 1,752 kg
• GTIN: 1 69 23410 71050 9
• Počet spotřebitelských balení: 3

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 32 x 12,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,032 kg
• Čistá hmotnost: 0,656 kg
• Hmotnost obalu: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71050 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 19,5 x 20 x 10 cm
• Hmotnost: 0,308 kg
•

Specifikace
Bezdrátová Hi-Fi sluchátka
40mm reproduktory / uzavřená Přes uši, Měkké polstrování sluchátek
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