
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe 
do telewizora

Przetworniki 40 mm/otwarta 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki

SHC8800
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ysokiej jakości dźwięk kina domowego
oskonały dźwięk kinowy w Twoim domu
chawki bezprzewodowe Philips SHC8800 pozwolą Ci zanurzyć się w świecie kinowego dźwięku — 

iecie pełnym całkowitej wolności. Dzięki ich 100-metrowemu zasięgowi i komfortowej wokółusznej 

nstrukcji poznasz najwyższy poziom w dziedzinie osobistej domowej rozrywki.

Doskonałe wrażenia dźwiękowe
• Doskonały dźwięk kinowy dzięki 40-milimetrowym przetwornikom
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem połączenia przewodowego

Zaprojektowane z myślą o długotrwałym komforcie
• Automatycznie regulowany pasek zapewnia optymalne dopasowanie
• Poduszki z miękkiej tkaniny zapewniają długi komfort noszenia

Łatwa obsługa
• Łatwa w użyciu podstawka dokująca
• 100-metrowy zasięg łączności bezprzewodowej umożliwia swobodne poruszanie się
• 20 godzin działania — długie użytkowanie
• Automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania



 20 godzin działania
20-godzinny czas działania pozwala urządzić 
prawdziwy maraton oglądania bez obawy o 
utratę zasilania.

Automatyczne włączenie/wyłączenie
Słuchawki Philips SHC8800 uruchamiają się 
automatycznie po włożeniu ich na głowę. Po 
zakończeniu oglądania automatycznie się 
wyłączają, aby nie marnować energii.

Łatwe ładowanie

Umieść słuchawki na podstawce dokującej, aby 
w łatwy sposób je naładować.

Zasięg łączności bezprzewodowej: 100 
m

100-metrowy zasięg transmisji zapewnia 
mobilność i swobodę słuchania muzyki w całym 
domu.

Automatyczna regulacja

Samoregulujący się, lekki pasek idealnie 
dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając 
optymalną wygodę.

Dźwięk jak w prawdziwym kinie

40-milimetrowe przetworniki słuchawek 
Philips SHC8800 są dostrojone akustycznie w 
celu zapewnienia doskonałego dźwięku 
kinowego.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza 
najwyższą jakość brzmienia — oddaje on 
charakter oryginalnych nagrań studyjnych 
wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). 
Wyposażone w przewód audio słuchawki 
bezprzewodowe Philips SHC8800 zapewniają 
dźwięk wysokiej rozdzielczości, gwarantując 
bezkompromisową jakość audio z ulubionych 
urządzeń, tak aby można było pełniej korzystać 
z domowej rozrywki.

Poduszki z miękkiej tkaniny

Poduszki z miękkiej tkaniny zapewniają długi 
komfort noszenia, dzięki czemu można 
korzystać ze słuchawek zależnie od potrzeb.
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Zalety
Słuchawki bezprzewodowe do telewizora
Przetworniki 40 mm/otwarta konstrukcja Nauszne, Miękkie poduszki
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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Średnica głośnika: 40 mm
• Stosunek sygnału do szumu: 65 dB
• Czułość: 98 dB
• Zakres częstotliwości: 10–40 000 Hz (w trybie 

przewodowym); 10–21 000 Hz (w trybie 
bezprzewodowym)

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Modulacja: FM
• Efektywny zakres: 100 m
• Zakres częstotliwości nośnej: 863,5–864,5 MHz
• Separacja kanałów: > 40 dB
• Liczba kanałów: 3
• Częstotliwość sygnału kontrolnego: 19

Udogodnienia
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Podwójna pętla PLL
• Czas działania: +/- 15 godzin
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Wskaźnik naładowania akumulatora

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: 8 V 400 mA DC

Moc
• Słuchawki zasilane sieciowo: 2 akumulatory AAA 

1,2 V NiMH
• Nadajnik zasilany sieciowo: 8 V 400 mA DC

Wymiary opakowania
• EAN: 69 25970 71231 6
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24 x 32 x 12,5 cm
• Waga brutto: 1,01 kg
• Waga netto: 0,588 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,422 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Możliwości połączeń
• Gniazdo słuchawek 3,5 mm

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,594 kg
• GTIN: 1 69 25970 71231 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,5 x 26 x 32,5 cm
• Waga netto: 1,764 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,83 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

17,6 x 22 x 9,5 cm
• Waga: 0,237 kg
•
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