
 

 

Philips
Trådløs HiFi-hodetelefon

SHC8545
Suveren trådløs musikk

med en svært praktisk funksjon for automatisk tuning
Med en trådløs HiFi-hodetelefon kan du lytte til musikk uansett hvor du er i huset. HiFi-
lydgjengivelse med automatisk tuning gjør denne stereohodetelefonen svært anvendelig.

Du glemmer at du har dem på!
• 3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse
• Forhåndsformede øreputer for komfortabel tilpasning

Den perfekte, trådløse lydopplevelsen
• Hele øret dekkes for å optimalisere lydkvaliteten
• 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd

Alltid klar
• Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet
• Automatisk tuning gjør det enklere å stille inn mottaksfrekvensen
• Energizing-dokkingstasjonen lagrer og lader opp igjen mottakeren



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

Øreputer med ergonomisk design
Den ergonomiske 3D-formen på øreputene fordeler 
belastningen jevnt slik at tilpasningen blir bedre og 
mer komfortabel.

Full størrelse-design
Øredekslene i full størrelse ikke bare dekker hele 
øret for å gi bedre lydkvalitet, men de 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.

Automatisk tuning
Trykk på den praktiske tuningknappen på 
hodetelefonen for å sette i gang den 
mikroprosessorstyrte kretsen og stille inn 
overføringsfrekvensen optimalt for best mulig 
mottak og lydkvalitet.

Energizing-dokkingstasjon
Dokkingstasjonen er den mest praktiske måten å 
oppbevare mottakeren på når den ikke er i bruk. 
Samtidig lader den mottakerenheten og gjør den klar 
til bruk når som helst.
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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
• Kanalseparasjon: > 30 dB
• Pilottonefrekvens: 19
• Effektiv rekkevidde: 100 m
• Bærerfrekvensområde: 863,0–865,0 MHz
• Modulasjon: FM
• Kanalvalg: automatisk
• Antall kanaler: 3

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

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

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

200mA

Ytre eske
• EAN: 87 10895 95789 2
• Antall emballasjer: 3
• Bruttovekt: 4,8 kg
• Yttereske (L x B x H): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
• Nettovekt: 3,096 kg
• Taravekt: 1,704 kg

Mål, emballasje
• EAN: 87 10895 95788 5
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Emballasjemål (B x H x D): 

23,1 x 30,55 x 12,45 cm
• Bruttovekt: 1,348 kg
• Nettovekt: 1,032 kg
• Taravekt: 0,316 kg
•
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