
 

 

Philips
Langattomat hifi-
kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt

SHC8535
Langaton vapaus ja kirkas ääni

Nauti musiikinkuuntelun vapaudesta kotonasi. Philips SHC8535/10 -stereokuulokkeiden 
hifi-äänentoiston ansiosta niitä on todella nautinnollista käyttää.

Unohdat, että ne ovat päässäsi!
• Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten
• Esimuotoillut pehmeät korvatyynyt istuvat mukavasti korviin

Täydellinen, langaton kuuntelukokemus
• Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen
• Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella
• Kätevä automaattinen viritys takaa parhaan vastaanoton

Aina valmiina
• Langaton FM-lähetys vapauttaa liikkumaan
• Yksinkertainen, kätevä lataus langattomassa telakointiasemassa



 Kolmiasentoiset korvakuvut
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut 
parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti 
korvillesi.

Koko korvan peittävä muotoilu
Näiden Philips-kuulokkeiden suuret korvatyynyt 
parantavat äänenlaatua peittämällä koko korvan, ja 
niihin myös mahtuu suuri ja tehokas ohjain.

40 millimetrin kaiutinohjain
40 millimetrin kaiutinohjain on valmistettu mylar-
yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta 
tehokas kaiutinohjain, jonka säröä ei korvalla 
huomaa.

Langaton FM-lähetys
Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä 
langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella 
musiikkia vaikka toisessa huoneessa.

Kätevä automaattinen viritys
Kätevä automaattinen viritys takaa parhaan 
vastaanoton

Esimuotoillut pehmeät korvatyynyt
Esimuotoillut pehmeät korvatyynyt istuvat mukavasti 
korviin

Yksinkertainen, kätevä lataus
Yksinkertainen, kätevä lataus langattomassa 
telakointiasemassa
SHC8535/10
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Herkkyys: 100 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Signaali/kohina-suhde: >68 dB
• Kanavaerottelu: >30 dB
• Taajuusalue: 10 – 21 000 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Ohjausäänen taajuus: 19 kHz
• Tehollinen alue: 100 m
• Modulointi: FM
• Kanavien määrä: 3
• Kantoaaltotaajuusalue: 863,5–864,5 MHz

Helppokäyttöisyys
• Akkuvirran ilmaisin
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Käyttöaika: +/- 15 tuntia
• Lataus vähissä -ilmaisin

Virta
• Kuulokkeiden virtalähde: 2,4 VDC
• Virtalähteen lähetin: AC/DC-verkkolaite 8 V / 

375 mA

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,72 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 39 x 26 x 32,5 cm
• Nettopaino: 1,968 kg
• Taara: 1,752 kg
• GTIN: 1 69 23410 71050 9
• Kuluttajapakkausten määrä: 3

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 12,2 cm
• Kokonaispaino: 1,032 kg
• Nettopaino: 0,656 kg
• Taara: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71050 2
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 19,5 x 20 x 10 cm
• Paino: 0,308 kg
•
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