
 

 

Philips
Trådløse hi-fi-
hovedtelefoner

SHC8575
Exceptionel trådløs lyd

Frihed til at nyde musik i dit hjem. Disse stereohovedtelefoner har hi-fi-lydgengivelse med 
automatisk tuning og basforbedringsfunktioner og er det ypperste inden for personlig 
bekvemmelighed.

Du glemmer, du har dem på
• Bløde ørepuder og hovedbånd sikrer en behagelig brug.
• 3-vejs justering så ørekapslerne sidder bedre og giver en bedre bas.
• Formgivne bløde ørepuder sikrer en behagelig pasform

Den perfekte trådløse lytteoplevelse
• Basforstærkningsfunktion gør basgengivelsen bedre
• Praktisk automatisk tuning sikrer den bedste modtagelse
• 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.

Altid klar
• Trådløs FM-transmission giver bevægelsesfrihed.
• Enkel, praktisk opladning med trådløs dock



 Bløde ørepuder og hovedbånd
De holdbare og bløde materialer, der er anvendt til 
ørepuderne og hovedbåndet sikrer, at 
hovedtelefonerne er behagelige at bære i længere tid.

3-vejs justérbare ørekapsler
Ørekapslerne sidder bedre, og du får en bedre bas, 
fordi ørekapslerne kan justeres i tre retninger og 
slutter naturligt til omkring ørerne.

40 mm højttalerdriver
40 mm højttalerdriver er fremstillet af et mylar 
komposit-materiale, så du får et meget følsomt og 
kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar 
forvrængning.

Trådløs FM-transmission
Med højfrekvent trådløs FM-transmission, der også 
kan gå gennem vægge, kan du lytte til din musik, selv 
om du er i et andet rum.

Praktisk automatisk tuning
Praktisk automatisk tuning sikrer den bedste 
modtagelse

Formgivne bløde ørepuder
Formgivne bløde ørepuder sikrer en behagelig 
pasform

Enkel, praktisk opladning
Enkel, praktisk opladning med trådløs dock

Basforstærkningsfunktion
Basforstærkningsfunktion gør basgengivelsen bedre
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Lyd
• Akustisk konstruktion: lukket
• Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
• Magnet: Neodym
• Følsomhed: 100 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Signal/støjforhold: 70 dB

Tuner/modtagelse/transmission
• Kanalseparation: >30 dB
• Pilottonefrekvens: 19
• Effektivt område: 100 m
• Område for bærefrekvens: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulation: FM
• Kanalvælger: automatisk
• Antal kanaler: 3

Komfort
• Automatisk sluk
• Opladningsindikator for batteri
• Indikator for lavt batteri
• Dobbelt PLL
• Driftstid: +/- 15 timer

Strøm
• Strømforsyning - hovedtelefoner: 2 x 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Strømforsyning - transmitter: AC/DC-adapter 12 

V/200 mA

Yderemballage
• Bruttovægt: 3,75 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 39 x 26 x 32,5 cm
• Nettovægt: 1,992 kg
• Taravægt: 1,758 kg
• GTIN: 1 69 23410 71056 1
• Antal forbrugeremballager: 3

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 12,2 cm
• Bruttovægt: 1,04 kg
• Nettovægt: 0,664 kg
• Taravægt: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71056 4
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Type af hyldeplacering: Dummy

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 19,5 x 20 x 10 cm
• Vægt: 0,316 kg
•
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