
 

 

Philips
Vezeték nélküli Hi-Fi 
fejhallgató

40 mm-es meghajtók, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák

SHC8535
Vezeték nélküli szabadság, 

tiszta hangzás
Élvezze otthonában szabadon a zenét. A Hi-Fi minőségű hangvisszaadást biztosító Philips 
SHC8535/10 sztereó fejhallgató egyedülálló kényelmet biztosít.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
• Az előre formázott puha fülpárnák biztosítják a kényelmes illeszkedést

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye
• A teljes fület eltakarja az optimális hangminőség érdekében
• A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít
• Kényelmes, automatikus hangolás gondoskodik a legjobb vételről

Mindig készen áll
• FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
• A vezeték nélküli dokkoló egyszerű és kényelmes töltést tesz lehetővé



 3 fokozatú szabályozható fülkagyló
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a 
jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú 
szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami 
természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Teljes méretű kialakítás
Ennek a Philips fejhallgatónak teljes méretű kagylói 
nemcsak lefedik az egész fület a jobb hangminőség 
érdekében, de helyet adnak egy nagyobb, komolyabb 
teljesítményű meghajtónak is.

40 mm-es meghajtó hangszóró
A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar 
anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy 
hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás 
nélkül.

FM vezeték nélküli átvitel
A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, 
vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi 
helyiségben is hallgathatja a zenét.

Kényelmes, automatikus hangolás
Kényelmes, automatikus hangolás gondoskodik a 
legjobb vételről

Előre formázott puha fülpárnák
Az előre formázott puha fülpárnák biztosítják a 
kényelmes illeszkedést

Egyszerű és kényelmes töltés
A vezeték nélküli dokkoló egyszerű és kényelmes 
töltést tesz lehetővé
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Érzékenység: 100 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Jel-zaj arány: > 68 dB
• Csatornaszétválasztás: > 30 dB
• Frekvenciasáv: 10 – 21 000 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Vezérhang frekvencia: 19 kHz
• Tényleges tartomány: 100 m
• Moduláció: FM
• csatornaszám: 3
• Vivőfrekvencia-tartomány: 863,5 – 864,5 MHz

Kényelem
• Elemtöltöttség jelző
• Automatikus kikapcsolás
• Élettartam: +/- 15 óra
• Az elem lemerülését jelző fény

Tápellátás
• Fejhallgató áramellátása: 2,4 V DC
• Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 8 V/

375 mA

Külső karton
• Bruttó tömeg: 3,72 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

39 x 26 x 32,5 cm
• Nettó tömeg: 1,968 kg
• Táratömeg: 1,752 kg
• GTIN: 1 69 23410 71050 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24 x 32 x 12,2 cm
• Bruttó tömeg: 1,032 kg
• Nettó tömeg: 0,656 kg
• Táratömeg: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71050 2
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 20 x 10 cm
• Tömeg: 0,308 kg
•
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