
 

 

Philips
Bezprzewodowe słuchawki 
Hi-Fi

Przetworniki 40 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki

SHC8535
Bezprzewodowa swoboda, 

czysty dźwięk
Swoboda podczas słuchania muzyki w domu. Dzięki odtwarzaniu dźwięku Hi-Fi te 
słuchawki stereofoniczne Philips SHC8535/10 stanowią rozwiązanie zapewniające 
najwyższą wygodę.

Zapomnisz, że je nosisz!
• 3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów
• Formowane miękkie nauszniki zapewniają wygodne dopasowanie

Doskonała jakość odsłuchu bezprzewodowego
• Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku
• Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń
• Wygodne automatyczne strojenie gwarantuje najlepszy odbiór

Zawsze gotowe do drogi
• Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM — swoboda ruchu
• Proste, wygodne ładowanie za pomocą bezprzewodowej podstawki dokującej



 3-kier. regul. element. nausznych
Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów 
dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom 
nausznym, które naturalnie dopasowują się do 
kształtu uszu.

Pełnowymiarowa konstrukcja
Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek 
Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając 
lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce 
na większy przetwornik o lepszej wydajności.

Przetwornik 40 mm
Przetwornik 40 mm jest wykonany z 
kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo 
czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są 
słyszalne.

Bezprzewodowe przesyłanie sygnału FM
Wykorzystanie transmisji bezprzewodowej o 
wysokiej częstotliwości umożliwia przechodzenie 
sygnałów radiowych przez ściany, dzięki czemu 
można słuchać muzyki nawet w innym pokoju.

Wygodne automatyczne strojenie
Wygodne automatyczne strojenie gwarantuje 
najlepszy odbiór

Formowane miękkie nauszniki
Formowane miękkie nauszniki zapewniają wygodne 
dopasowanie

Proste, wygodne ładowanie
Proste, wygodne ładowanie za pomocą 
bezprzewodowej podstawki dokującej
SHC8535/10
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Dźwięk
• System akustyczny: zamknięte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Czułość: 100 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Stosunek sygnału do szumu: > 68 dB
• Separacja kanałów: > 30 dB
• Zakres częstotliwości: 10–21 000 Hz

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Częstotliwość sygnału kontrolnego: 19 kHz
• Efektywny zakres: 100 m
• Modulacja: FM
• Liczba kanałów: 3
• Zakres częstotliwości nośnej: 863,5–864,5 MHz

Udogodnienia
• Wskaźnik naładowania akumulatora
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Czas działania: +/- 15 godzin
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora

Moc
• Słuchawki zasilane sieciowo: 2,4 VDC
• Nadajnik zasilany sieciowo: Zasilacz sieciowy 8 V/

375 mA

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,72 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39 x 26 x 32,5 cm
• Waga netto: 1,968 kg
• Ciężar opakowania: 1,752 kg
• GTIN: 1 69 23410 71050 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24 x 32 x 12,2 cm
• Waga brutto: 1,032 kg
• Waga netto: 0,656 kg
• Ciężar opakowania: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71050 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 20 x 10 cm
• Waga: 0,308 kg
•

Dane techniczne
Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Miękkie poduszki
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