
 

 

Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

Přes uši
Černá

SHD8600UG
Čistá bezdrátová hudba

Digitální bezdrátový přenos
Díky sluchátkům SHD8600UG/10 si budete moci volně užívat televizi i hudbu po celém domě. 
Digitální přenos zaručuje bezvadný příjem a dobrou reprodukci zvuku. Otočné náušníky a 
samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padnou a poskytují dokonalý komfort.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Křišťálově čistý (2,4 GHz) digitální přenos
• Mimořádná kvalita zvuku díky akusticky vyladěným reproduktorům

Poskytuje pohodlí při delším používání
• Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne
• Otočné náušníky zajišťují pohodlné uchycení

Snadné použití
• Funkce rychlého nabíjení pro rychlé nabíjení
• Přijímač můžete uložit do užitečné dokovací stanice



 2,4GHz digitální přenos
2,4GHz digitální přenos zabraňuje kompresi a ztrátě 
dat mezi vysílačem a sluchátky. Na konci procesu 
vysílání dojde ke konverzi digitálního signálu na 
analogový. Konečným výsledkem je vynikající kvalita 
zvuku s měkkou akustikou a minimální ztrátou dat.

Akusticky vyladěné reproduktory
Akusticky vyladěné reproduktory přinášejí čistý, 
vyvážený zvuk s vynikající zřetelností jak ve vysokých 
tónech, tak v hlubokých basových úrovních.

Flexibilní sluchátkový oblouk
Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka 
Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví 
automaticky.

Inteligentní a rychlé nabíjení
Funkce inteligentního a rychlého nabíjení umožňuje 
plné nabití akumulátoru během velmi krátké doby. 
Interním obvodem je určena zbývající kapacita 
akumulátoru, díky čemuž může být vstupní napětí 
optimalizováno pro rychlé nabití a maximalizaci 
životnosti akumulátoru.
SHD8600UG/10
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
• Poměr signál/šum: >86 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Citlivost: 95 dB

Tuner/příjem/vysílání
• Automatická volba kanálů: Ano
• Účinný dosah: 30 m
• Modulace: GFSK
• Rozsah nosného kmitočtu: 2 400 – 2483,5 MHz
• Separace kanálů: 60 dB

Pohodlí
• Automatické vypnutí: Ano
• Funkce základní stanice: Indikátor napájení LED
• Upozornění vybitého akumulátoru: Ano
• Kontrolky nabíjení baterií: Ano
• Doba provozu: ~10 hodin

Příslušenství
• Síťový adaptér: 5 V/550 mA DC
• Nabíječka baterií: dobíjecí dokovací stanice

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 2 x akumulátor AAA
• Napájený vysílač: 6 V/ 550 mA ss

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 32 x 10 cm
• Čistá hmotnost: 0,567 kg
• Hrubá hmotnost: 0,896 kg
• Hmotnost obalu: 0,329 kg
• EAN: 69 23410 70875 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,701 kg
• Hrubá hmotnost: 3,296 kg
• Hmotnost obalu: 1,595 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 1 69 23410 70875 9

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 18,5 x 22 x 8,5 cm
• Hmotnost: 0,179 kg
•
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