
 

 

Philips
Langattomat HiFi-
kuulokkeet

SHC8545
Huippuluokan langatonta musiikkia

automaattisen virityksen ansiosta
Nyt voit kuunnella musiikkia kaikkialla kotonasi. Näiden stereokuulokkeiden 
automaattinen viritystoiminto tekee niistä todella kätevät käyttää.

Unohdat, että ne ovat päässäsi!
• Kolme erilaista säätömahdollisuutta parempaa bassoääntä varten
• Esimuotoillut korvatyynyt istuvat mukavasti korviin

Täydellinen, langaton kuuntelukokemus
• Koko korvan peittävä muoto tuottaa erinomaisen äänen
• Särötön ääni 40 millimetrin kaiutinohjaimella

Aina valmiina
• Langaton FM-lähetys vapauttaa liikkumaan
• Automaattinen viritys helpottaa vastaanottotaajuuden virittämistä
• Vastaanotinta voi säilyttää ja ladata lataavassa telakointiasemassa.



 Kolmiasentoiset korvakuvut
Kolmella eri tavalla säädettävissä olevat korvakuvut 
parantavat bassoäänen laatua ja istuvat mukavasti 
korvillesi.

Ergonomisesti muotoillut korvatyynyt
Ergonominen korvatyyny lepää tasaisesti korvia 
vasten, joten kuulokkeita on erittäin mukava pitää.

Koko korvan peittävä muotoilu
Suuret korvatyynyt parantavat äänenlaatua 
peittämällä koko korvan, ja niihin myös mahtuu suuri 
ja tehokas ohjain.

40 millimetrin kaiutinohjain
40 millimetrin kaiutinohjain on valmistettu mylar-
yhdistelmämateriaalista. Tuloksena on herkkä mutta 
tehokas kaiutinohjain, jonka säröä ei korvalla 
huomaa.

Langaton FM-lähetys
Korkeataajuisella, jopa seinät läpäisevällä 
langattomalla FM-lähetyksellä voit kuunnella 
musiikkia vaikka toisessa huoneessa.

Automaattinen viritys
Kuulokkeiden kätevä virityspainike käynnistää 
mikroprosessorin ohjaaman piirin, joka virittää 
lähetystaajuuden optimaalisesti parhaan äänenlaadun 
saavuttamiseksi.

Lataava telakointiasema
Telakointiasema on helpoin tapa säilyttää 
vastaanotinta, kun se ei ole käytössä. Samalla 
vastaanotin latautuu, jolloin se pysyy käyttövalmiina.
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: suljettu
• Taajuusvaste: 10 - 22 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Herkkyys: 100 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Signaali/kohina-suhde: 70 dB

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Kanavaerottelu: yli 30 dB
• Ohjausäänen taajuus: 19
• Tehollinen alue: 100 m
• Kantoaaltotaajuusalue: 863,0–865,0 MHz
• Modulointi: FM
• Kanavan valinta: automaattinen
• Kanavien määrä: 3

Käytön mukavuus
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Latausilmaisin
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Kaksois-PLL
• Käyttöaika: +/- 15 tuntia

Virta
• Kuulokkeiden virtalähde: 2 x 1,5 V:n NiMH R03/

AAA -akku
• Virtalähteen lähetin: Verkkolaite (12 V, 200 mA)

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 10895 95789 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Kokonaispaino: 4,8 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
• Nettopaino: 3,096 kg
• Taara: 1,704 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 10895 95788 5
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

23,1 x 30,55 x 12,45 cm
• Kokonaispaino: 1,348 kg
• Nettopaino: 1,032 kg
• Taara: 0,316 kg
•
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