
 

 

Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

SHC8585
Pro vaše osobní domácí kino

Bezdrátový prostorový zvuk, který vás zcela pohltí
Lidský sluch vnímá prostorově. Dokonalé prostorové zvukové pole proto představuje 
nejlepší zážitek z hudby a domácího kina.

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Jemné polstrování zaručuje pohodlné nošení
• Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
• Tvarované polstrování sluchátek zaručuje pohodlné uchycení

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením
• Sluchátka SRS WOW přinášejí zážitek z prostorového zvuku
• Nastavte si basovou odezvu podle své volby
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk

Vždy připraveno k provozu
• Bezdrátový přenos v pásmu VKV pro svobodu pohybu
• Automatické ladění zjednodušuje ladění frekvence příjmu
• Nabíjecí dokovací stanice pro uložení a nabití přijímače



 Jemné polstrování
Odolné a měkké materiály na náušnících a 
sluchátkovém oblouku zaručují pohodlí i při delším 
poslechu.

Nastavitelná sluchátka - 3 polohy
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový 
výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí 
sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Ergonomický design polstrování
Ergonomické prostorové polstrování rovnoměrně 
přenáší tíhu a zaručuje lepší a pohodlnější uchycení.

Prostorový zvuk SRS WOW
„WOW“ kombinace technologií SRS vytváří úžasný 
prostorový zvuk s hlubokými basy z monofonních i 
stereofonních zdrojů. Vaše audio bude mít plnější, 
bohatší a prostorovější zvuk. Technologie WOW 
obnovuje prostorové posuny, jež se při kompresi 
zvuku nebo při použití malých reproduktorů často 
ztrácejí.

Zvýraznění basů
Snadno přístupný ovládací prvek na sluchátcích vám 
umožní zvýraznit basy jedním pohybem.

40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Bezdrátový přenos v pásmu VKV
Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysíláním 
FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu 
v jiné místnosti.

Automatické ladění
Stisknutím tlačítka na sluchátcích se spustí obvod 
ovládaný mikroprocesorem a začne se ladit na 
přenosový kmitočet. Tím zajistí nejlepší příjem a 
skvělou kvalitu zvuku.

Nabíjecí dokovací stanice
Dokovací stanice je nejlepší místo pro uložení 
přijímače, když se nepoužívá. Zároveň přijímač 
nabije, aby byl vždy připraven k použití.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 22 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 100 dB
• Poměr signál/šum: ~70dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Separace kanálů: > 30 dB
• Frekvence pilotního tónu: 19 kHz
• Účinný dosah: 100 m
• Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulace: VKV
• Automatická volba kanálů: Ano
• Počet kanálů: 3

Pohodlí
• Automatické vypnutí: Ano
• Indikace nabíjení baterií: Ano

• Indikace vybitých baterií: Ano
• Dvojitý systém PLL: Ano
• Doba provozu: +/- 15 hodin

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájený vysílač: Síťový adaptér 12 V/200 mA

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 4,8 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 40 x 25 x 35 cm
• Čistá hmotnost: 3 kg
• Hmotnost obalu: 1,8 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,5 x 23,5 x 30 cm
• Hrubá hmotnost: 1,4 kg
• Čistá hmotnost: 1 kg
• Hmotnost obalu: 0,4 kg
•

Specifikace
Bezdrátová HiFi sluchátka
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