
 

 

Philips
Ασύρματα ακουστικά Hi-
Fi

Αγκαλιάζουν το αυτί

SHC8535
Ασύρματη ελευθερία, καθαρός 

ήχος
Η ελευθερία να απολαμβάνετε τη μουσική στο σπίτι σας. Με αναπαραγωγή ήχου Hi-
Fi, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά SHC8535/10 της Philips σάς παρέχουν απόλυτη 
ελευθερία κινήσεων.

Θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε!
• Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων
• Τα προδιαμορφωμένα μαλακά καλύμματα αυτιών εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή

Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης
• Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
• Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση
• Η πρακτική λειτουργία αυτόματου συντονισμού εξασφαλίζει βέλτιστη λήψη

Πάντα έτοιμα
• Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων
• Απλή, εύκολη φόρτιση με μια ασύρματη βάση σύνδεσης



 Ρυθμ. καλύμματα ακουστικών 3 
δρόμων
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη 
απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα 
ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν 
εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Σχεδίαση πλήρους μεγέθους
Οι κάψες πλήρους μεγέθους αυτών των 
ακουστικών Philips δεν καλύπτουν απλώς 
ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα, αλλά 
παρέχουν και χώρο για μεγαλύτερη μονάδα 
οδήγησης, υψηλότερης ποιότητας.

Διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm
Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι 
κατασκευασμένη από συνθετικό mylar για πολύ 
ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που 
αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία 
παραμόρφωση.

Ασύρματη μετάδοση FM
Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, 
που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να 
ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο 
δωμάτιο.

Πρακτική λειτουργία αυτόματου 
συντονισμού
Η πρακτική λειτουργία αυτόματου συντονισμού 
εξασφαλίζει βέλτιστη λήψη

Προδιαμορφωμένα μαλακά καλύμματα 
αυτιών
Τα προδιαμορφωμένα μαλακά καλύμματα αυτιών 
εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή

Απλή, εύκολη φόρτιση
Απλή, εύκολη φόρτιση με μια ασύρματη βάση 
σύνδεσης
SHC8535/10
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Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 22 000 Hz
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Ευαισθησία: 100 dB
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Λόγος σήματος/θορύβου: 70 dB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19
• Eμβέλεια απόδοσης: 100 m
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 863,0 - 865,0 MHz
• Διαχωρισμός καναλιών: >30 dB
• Διαμόρφωση: FM
• Αριθμός καναλιού: 3

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: ναι
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας: ναι
• Χρόνος λειτουργίας: +/- 15 ώρες
• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: ναι
• Διπλό PLL: ναι

Ρεύμα
• Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Τροφοδοτικό, πομπός: Μετασχηματιστής AC/

DC 12 V/200 mA

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 3,72 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 26 x 32,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,968 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,752 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71050 9
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

24 x 32 x 12,2 εκ.
• Μεικτό βάρος: 1,032 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,656 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,376 κ.
• EAN: 69 23410 71050 2
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

19,5 x 20 x 10 εκ.
• Βάρος: 0,308 κ.
•
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