Philips
Trådløse hi-fihodetelefoner

Over øret
SHC8535

Trådløs frihet, klar lyd
Frihet til å høre på musikk hjemme. Med HiFi-lydgjengivelsen er Philipsstereohodetelefonene SHC8535/10 det ultimate innen personlig komfort.
Du glemmer at du har dem på!
• 3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse
• Myke, formstøpte øreputer gjør at hodetelefonene sitter komfortabelt
Den perfekte, trådløse lydopplevelsen
• Hele øret dekkes for å optimalisere lydkvaliteten
• 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd
• Praktisk automatisk søking sørger for best mulig mottak
Alltid klar
• Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet
• Enkel og praktisk lading med en trådløs dokkingstasjon

SHC8535/10

Trådløse hi-fi-hodetelefoner
Over øret

Spesifikasjoner
Lyd
•
•
•
•
•
•

Akustisk system: lukket
Frekvensområde: 10–22 000 Hz
Magnettype: Neodym
Følsomhet: 100 dB
Høyttalerdiameter: 40 mm
Signal-til-støy-forhold: 70 dB

Tuner/mottak/overføring
•
•
•
•
•
•

Pilottonefrekvens: 19
Effektiv rekkevidde: 100 m
Bærerfrekvensområde: 863,0–865,0 MHz
Kanalseparasjon: > 30 dB
Modulasjon: FM
Antall kanaler: 3

Anvendelighet
•
•
•
•
•

Batteriladingsindikator
Automatisk nettavslag
Driftstid: +/- 15 timer
Indikator for lavt batterinivå
Dobbel PLL

Drift

• Strømforsyning, hodesett: 2 x 1,5 V NiMH R03/

Høydepunkter
AAA
• Strømforsyning, sender: AC/DC-adapter 12V/
200mA

Ytre eske

•
•
•
•
•
•

Bruttovekt: 3,72 kg
Yttereske (L x B x H): 39 x 26 x 32,5 cm
Nettovekt: 1,968 kg
Taravekt: 1,752 kg
GTIN: 1 69 23410 71050 9
Antall kundepakker: 3

Mål, emballasje

•
•
•
•
•
•
•
•

Emballasjemål (B x H x D): 24 x 32 x 12,2 cm
Bruttovekt: 1,032 kg
Nettovekt: 0,656 kg
Taravekt: 0,376 kg
EAN: 69 23410 71050 2
Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Begge

Produktmål

• Produktmål (B x H x D): 19,5 x 20 x 10 cm
• Vekt: 0,308 kg

3-veis justerbare øredeksler

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre
bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare
øredekslene som passer naturlig rundt ørene.

Full størrelse-design

Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full
størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre
lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre
driver.

40 mm høyttalerdriver

Høyttalerdriveren på 40 mm er laget av
komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt,
men likevel kraftig element som gjengir lyd uten
hørbar forvrengning.

Trådløs FM-overføring

Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går
gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i
et annet rom.

Praktisk automatisk søking

Praktisk automatisk søking sørger for best mulig
mottak

•

Myke, formstøpte øreputer

Myke, formstøpte øreputer gjør at hodetelefonene
sitter komfortabelt

Enkel og praktisk lading

Enkel og praktisk lading med en trådløs
dokkingstasjon
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