
 

 

Philips
Bezvadu hi-fi austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta 

konstrukcija

Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums

SHC8535
Bezvadu brīvība, precīza skaņa

Varat brīvi baudīt mūziku mājās. Ar HiFi skaņas atveidi šīs Philips SHC8535/10 stereo 
austiņas nodrošina vislabākās valkāšanas ērtības.

Jūs pat aizmirsīsiet, ka tās lietojat!
• 3 veidu regulēšana labākai atbilstībai un zemās frekvences skaņas sniegumam
• Izstrādāts maigs ausu polsterējums nodrošina komfortablu austiņu atbilstību

Ideāla bezvadu klausīšanās pieredze
• Aptverta ir visa auss, kas optimizē skaņas kvalitāti
• 40 mm skaļrunis nodrošina skaņu bez kropļojumiem
• Ērta automātiskā regulēšana nodrošina vislabāko skaņu

Vienmēr gatavas ceļam
• FM bezvadu pārraide kustību brīvībai
• Vienkārša, ērta uzlāde, izmantojot bezvadu dokstaciju



 3 veidos regulējamas ausis
Baudiet komfortablu atbilstību un labāku zemās 
frekvences skaņas sniegumu, pateicoties trīs veidos 
regulējamiem ausu polsteriem, kas dabiski aptver 
jūsu ausis.

Pilna izmēra dizains
Šo Philips austiņu pilna izmēra ausu uzlikas ne tikai 
aptver visu ausi, nodrošinot augstāku skaņas kvalitāti, 
bet arī nodrošina lielāku, augstāku skaļruņu 
sniegumu.

40 mm skaļrunis
40 mm skaļrunis ir ražots no milāra 
kompozītmateriāla, kas ir ļoti jutīgs un vienlaikus 
jaudīgs elements tādas skaņas atveidē, kurā nav 
dzirdamu kropļojumu.

FM bezvadu pārraide
Ar augstās frekvences FM bezvadu pārraidi, kurai 
netraucē pat sienas, jūs varat klausīties mūziku, arī 
esot citā istabā.

Ērta automātiskā regulēšana
Ērta automātiskā regulēšana nodrošina vislabāko 
skaņu

Izstrādāts maigs ausu polsterējums
Izstrādāts maigs ausu polsterējums nodrošina 
komfortablu austiņu atbilstību

Vienkārša, ērta uzlāde
Vienkārša, ērta uzlāde, izmantojot bezvadu 
dokstaciju
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: slēgta
• Magnēta veids: Neodīms
• Jutība: 100 dB
• Skaļruņa diametrs: 40 mm
• Signāla/trokšņa attiecība: > 68 dB
• Kanālu atdalīšana: > 30 dB
• Frekvenču diapazons: 10 - 21 000 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Pilottoņa frekvence: 19 kHz
• Lietderīgais diapazons: 100 m
• Modulācija: FM
• Kanālu skaits: 3
• Nesējfrekvenču diapazons: 863,5 - 864,5 MHz

Lietošanas komforts
• Akumulatora uzlādes indikators
• Automātiska izslēgšanās
• Darbības laiks: +/- 15 stundas
• Gandrīz tukšas baterijas indikators

Strāvas padeve
• Austiņu barošanas avots: 2,4 VDC
• Raidītāja barošanas avots: AC/DC adapteris 8 V/

375 mA

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 3,72 kg
• Outer carton (L x W x H): 39 x 26 x 32,5 cm
• Neto svars: 1,968 kg
• Taras svars: 1,752 kg
• GTIN: 1 69 23410 71050 9
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

24 x 32 x 12,2 cm
• Bruto svars: 1,032 kg
• Neto svars: 0,656 kg
• Taras svars: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71050 2
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

19,5 x 20 x 10 cm
• Svars: 0,308 kg
•

Specifikācijas
Bezvadu hi-fi austiņas
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums
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