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С наушници върху цялото ухо
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исока честота на дискретизация за домашно кино

ревъзходен кинематографичен звук за вашия дом
зжичните слушалки Philips SHC8800 ви потапят във вашия собствен свят на кинематографичен 

к, предоставяйки ви пълна свобода. С разстояние от 100 метра и комфортен, обгръщащ 

то, дизайн, може да се насладите на съвършеното лично домашно развлечение.

Превъзходно изживяване при слушане
• Превъзходен кинематографичен звук от 40 мм мембрани
• Аудио с висока честота на дискретизация чрез безжична връзка

Създадени за удобство при продължително носене
• Хамакът се регулира автоматично за оптимално прилягане
• Възглавнички за уши с мека тъкан за повече комфорт

Лесна употреба
• Лесна за употреба поставка за зареждане
• Движете се свободно с 100 м безжично разстояние
• Време за работа 20 часа за продължително слушане
• Автоматично вкл./изкл. на захранването



 Време за работа 20 часа
С време за работа 20 часа може да се 
потопите в зрителен маратон, без да се 
притесняване от загуба на захранване.

Автоматично вкл./изкл.
Слушалките Philips SHC8800 се включват 
автоматично, когато ги поставяте върху 
главата си. А когато спрете да гледате, те 
автоматично се изключват, за да се избегне 
изразходване на енергията.

Лесно зареждане

Поставете слушалките в поставката за лесно 
зареждане.

100 м безжично разстояние

Разстоянието на предаване 100 м 
предоставя невероятна мобилност и 

свобода, за да се наслаждавате на вашата 
музика навсякъде във вашия дом.

Прилягане с автоматично регулиране

Саморегулиращият се лек хамак ви 
предоставя най-доброто прилягане за 
вашата форма на главата, като също 
предоставя оптимален комфорт.

Кинематографичен звук

40 мм мембрани на Philips SHC8800 са 
акустично настроени, за да предоставят 
превъзходен кинематографичен звук.

Аудио с висока честота на 
дискретизация

Аудиото с високата честота на 
дискретизация предлага най-добрите 
звукови характеристики, пресъздавайки 
качеството на оригиналните студийни 
мастър записи по-добре от 16-битови/44,1 
kHz CD формати. С помощта на 
предоставяния аудио кабел безжичните 
слушалки Philips SHC8800 поддържат аудио 
с висока честота на дискретизация, 
предоставяйки безкомпромисно аудио 
качество от вашите предпочитани 
устройства – така че да получите повече от 
вашето домашно развлечение.

Възглавнички от мека тъкан

Възглавничките за уши с мека тъкан 
предлагат повече комфорт, така че може да 
носите слушалките колкото време желаете.
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Звук
• Акустична система: Отворена
• Тип магнит: Неодимов
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Съотношение сигнал/шум: 65 dB
• Чувствителност: 98 dB
• Честотен обхват: 10 – 40 000 Hz (при включен 
режим), 10 – 21 000 Hz (безжичен режим)

Тунер / Приемане / Предаване
• Модулация:: FM
• Ефективен обхват: 100 м
• Диапазон на носещата честота: 863,5 ~ 

864,5 MHz
• Отделяне между каналите: > 40 мм dB
• Брой канали: 3
• Честота на пилотния тон: 19

Комфорт
• Автоматично изключване
• Двойна PLL
• Време на работа: +/- 15 часа
• Индикатор за изтощена батерия
• Индикатор за зареждане на батерията

Аксесоари
• AC/DC адаптер: 8V 400 mA постоянен ток

Захранване
• Захранване на слушалките: 2 x AAA 1,2 V NiMH 

акумулаторна батерия
• Захранване на предавателя: 8V 400 mA 
постоянен ток

Габарити на опаковката
• EAN: 69 25970 71231 6
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24 x 32 x 12,5 см
• Бруто тегло: 1,01 кг
• Нето тегло: 0,588 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,422 кг
• Начин на поставяне: И двете

Възможности за свързване
• 3,5 мм жак за слушалки

Външен кашон
• Бруто тегло: 3,594 кг
• GTIN: 1 69 25970 71231 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 39,5 x 26 x 32,5 см
• Нето тегло: 1,764 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 1,83 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

17,6 x 22 x 9,5 см
• Тегло: 0,237 кг
•
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