Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

SHD8600

Música sem fios
Conforto e leveza
Liberdade para desfrutar de TV e música por toda a casa. A transmissão digital proporciona
uma recepção sem falhas e boa reprodução do som. As protecções rotativas para as orelhas
e aro para a cabeça com interior auto-ajustável oferecerem adaptação e conforto extras.
A melhor experiência de audição
• Transmissão digital cristalina (2,4 GHz)
• Altifalantes de sintonização acústica para qualidade sonora assombrosa
Conforto para utilização prolongada
• Fita interna para a cabeça com ajuste automático garante boa adaptação
• A protecção rotativa para as orelhas assegura uma adaptação confortável
Fácil de utilizar
• Funcionalidade de carregamento
• Guarde o receptor na prática estação de base
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Auscultadores Hi-Fi sem fios

Especificações
Som
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Sistema acústico: Fechado
Tipo de magneto: Neodímio
Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz Hz
Rácio sinal-ruído: >86 dB
Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/recepção/transmissão
• Selecção automática de canais
• Alcance efectivo: 30 m
• Modulação: GFSK

Comodidade

• Desactivação automática
• Funcionalidades da estação de base: Indicador LED
de energia
• Indicação de bateria fraca
• Indicação de carga
• Tempo de funcionamento: +/- 12 horas

Acessórios

• Transformador CA/CC: 6 V/ 550 mA CC
• Carregador de pilhas: estação de base para
carregamento

Alimentação

Destaques
recarregáveis
• Alimentação do transmissor: 6 V/ 550 mA CC

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
21,5 x 31 x 13,5 cm
• Peso líquido: 0,549 kg
• Peso bruto: 0,912 kg
• Tara: 0,363 kg
• EAN: 87 12581 51090 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

•
•
•
•
•
•

Embalagem exterior (C x L x A): 43 x 23 x 31 cm
Peso líquido: 1,647 kg
Peso bruto: 3,352 kg
Tara: 1,705 kg
EAN: 87 12581 51091 6
Número de embalagens para o consumidor: 3

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
17,98 x 21,72 x 8,35 cm
• Peso: 0,23 kg
•

• Alimentação dos auscultadores: 2 × pilhas AAA
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Transmissão digital de 2,4 GHz

A transmissão digital de 2,4 GHz evita a compressão
e a perda de dados entre o transmissor e os
auscultadores. Os sinais digitais são convertidos em
sinais analógicos no final da transmissão. O resultado
final é uma qualidade sonora soberba, com acústica
suave e perdas de dados mínimas.

Altifalantes de sintonização acústica

Som puro e equilibrado através de sintonização
acústica sofisticada dos altifalantes, destacando-se a
maior precisão na reprodução dos tons altos e dos
tons graves.

Fita interna para a cabeça regulável

A fita para a cabeça facilita uma adaptação perfeita à
cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente
para maior conforto.

Carregamento rápido e inteligente

A funcionalidade de carregamento rápido e
inteligente permite carregar as pilhas em pouco
tempo. A carga restante é determinada por um
circuito interno, pelo que a tensão de entrada é
optimizada para um carregamento rápido e a vida útil
das pilhas é maximizada.

