
 

 

Philips
Kablosuz hi-fi kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumușak kulak yastıkları

SHC8535
Kablosuz özgürlük, net ses

Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips 
SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.

Üzerinizde tașırken varlığını unutacaksınız!
• Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar
• Hazır șekillendirilmiș yumușak kulak yastıkları rahat bir uyum sağlar

Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi
• Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür
• 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir
• Kullanıșlı otomatik istasyon bulma özelliği en iyi seviyede sinyal alımı sağlar

Her zaman yola çıkmaya hazır
• Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi
• Kablosuz dock ile basit, rahat șarj



 3 kademeli ayarlanabilir kulaklık 
modülleri
Kulağınızın etrafına doğal șekilde uyan üç kademeli 
ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza 
rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının 
tadını çıkarırsınız.

Tam boyutlu tasarım
Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri 
hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü 
örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı 
bir sürücüye yer sağlar.

40 mm hoparlör sürücüsü
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı 
bileșik mylar malzemeden yapıldığından, son derece 
hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste 
duyulabilir bir bozulma yoktur.

Kablosuz FM iletimi
Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz 
FM iletimiyle, bașka bir odadayken bile müzik 
dinleyebilirsiniz.

Kullanıșlı otomatik istasyon bulma 
özelliği
Kullanıșlı otomatik istasyon bulma özelliği en iyi 
seviyede sinyal alımı sağlar

Hazır șekillendirilmiș yumușak kulak 
yastıkları
Hazır șekillendirilmiș yumușak kulak yastıkları rahat 
bir uyum sağlar

Basit ve rahat șarj
Kablosuz dock ile basit, rahat șarj
SHC8535/10
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Ses
• Akustik sistem: kapalı
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Hassasiyet: 100 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Sinyal/gürültü oranı: > 68 dB
• Kanal ayırma: > 30 dB
• Frekans aralığı: 10 - 21.000 Hz

Tuner/Alım/İletim
• Pilot tonu frekansı: 19 kHz
• Efektif aralık: 100 m
• Modülasyon: FM
• Kanal sayısı: 3
• Tașıyıcı frekans aralığı: 863,5 - 864,5 MHz

Kullanılabilirlik
• Pil șarj göstergesi
• Otomatik kapatma
• Çalıșma süresi: +/- 15 saat
• Düșük pil seviyesi göstergesi

Güç
• Güç kaynağı kulaklık: 2,4 VDC
• Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü 8 V/375 mA

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 3.72 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 39 x 26 x 32,5 cm
• Net ağırlık: 1,968 kg
• Dara ağırlığı: 1,752 kg
• GTIN: 1 69 23410 71050 9
• Ambalaj sayısı: 3

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 32 x 12,2 cm
• Brüt ağırlık: 1,032 kg
• Net ağırlık: 0,656 kg
• Dara ağırlığı: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71050 2
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 19,5 x 20 x 10 cm
• Ağırlık: 0,308 kg
•
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