
 

 

Philips
Vezeték nélküli HiFi 
fejhallgató

SHC8585
Az Ön személyes házimozija

Magával ragadó surround hangzás, vezeték nélkül
Három dimenzióban hallunk, ezért a zene és a házimozi élvezetének legjobb eszköze a 
szenzációs, három dimenziós hangtér.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• A puha fejhallgató fülpárna és fejpánt kényelmessé teszi a viselést
• Háromutas fülkagyló a jobb illeszkedés és mélyhangteljesítmény érdekében
• Az előre formázott fülpárna kényelmes fekvést tesz lehetővé

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye
• SRS WOW a térhangzás élménye fejhallgatókkal
• Igényeinek megfelelően állítsa be a mélyhangvisszaadást
• A 40 mm-es meghajtó hangszóró torzítás nélküli hangot biztosít

Mindig készen áll
• FM vezeték nélküli adókészülék a mozgás szabadságához
• Az automatikus hangolás egyszerűsíti a frekvenciára hangolást
• A dokkolóegység tárolja és újratölti a vevőkészüléket



 Puha fejhallgató fülpárna és fejpánt
A fülpárna és fejpánt a kényelmes és hosszantartó 
használat érdekében tartós és puha anyagokból 
készült.

3 fokozatú szabályozható fülkagyló
Élvezze a kényelmes illeszkedést és tapasztalja meg a 
jobb mélyhangteljesítményt a 3 fokozatú 
szabályozható fülkagylónak köszönhetően, ami 
természetes módon illeszkedik az Ön füléhez.

Ergonomikus kialakítású fülpárnák
Az ergonomikus, három dimenziós fülpárna 
egyenletesen osztja el a terhelést a jobb és 
komfortosabb illeszkedéshez.

SRS WOW térhangzás
A 'WOW' és az SRS hangtechnika kombinációja 
izgalmas térhangzás élményt nyújt, gazdag basszussal 
a monó és sztereó hangforrásokból. A hang így 
teljesebb, gazdagabb és szélesebb. A WOW 
helyreállítja a hangtömörítéskor és a kis 
hangszórókon gyakran elvesző térbeli hangokat.

Mélyhangkiemelés
A fejhallgatón könnyen elérhető szabályzó lehetővé 
teszi, hogy akár egyetlen érintéssel is szabályozni 
tudja a mélyhangteljesítményt.

40 mm-es meghajtó hangszóró
A 40 mm-es meghajtó hangszóró kompozit mylar 
anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy 
hangerő létrehozása érdekében, hallható torzítás 
nélkül.

FM vezeték nélküli átvitel
A még a falakon is áthatoló, magas frekvenciájú, 
vezeték nélküli FM átvitel segítségével a többi 
helyiségben is hallgathatja a zenét.

Automatikus hangolás
A fejhallgatón található kézi hangoló gomb 
megnyomásával a mikroprocesszor-szabályzó 
áramkör a jobb vételre és a nagyszerű 
hangminőségre optimalizálja az átviteli frekvenciát.

Feltöltésre alkalmas dokkolóegység
A dokkolóegység a használaton kívüli vevőkészülék 
tárolásának legalkalmasabb módja. Egyidejűleg elvégzi 
a vevőkészülék újratöltését is, amely így minden 
pillanatban használatra készen áll.
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• Akusztikai rendszer: Zárt
• Frekvenciaátvitel: 10 - 22 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Érzékenység: 100 dB
• Jel-zaj arány: ~70 dB
• Hangszóró átmérő: 40 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Csatornaszétválasztó: > 30 dB
• Vezérhang frekvencia: 19 kHz
• Tényleges tartomány: 100 m
• Vivőfrekvencia-tartomány: 863,0–865,0 MHz
• Moduláció: FM
• Automatikus csatornaválasztás: Van
• Csatornák száma: 3

Kényelem
• Automatikus kikapcsolás: Van
• Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
• Alacsony akkutöltöttség jelzőfény: Van

• Kettős PLL: Van
• Működési idő: +/- 15 óra

Kapcsoló
• Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V/

200 mA

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 4,8 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 40 x 25 x 35 cm
• Nettó tömeg: 3 kg
• Táratömeg: 1,8 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,5 x 23,5 x 30 cm
• Bruttó tömeg: 1,4 kg
• Nettó tömeg: 1 kg
• Táratömeg: 0,4 kg
•
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