
 

 

Philips
Langattomat HiFi-
kuulokkeet

Korvat peittävät
Musta

SHD8600UG
Kirkasta, langatonta musiikkia

Langaton digitaalinen
Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi SHD8600UG/10-kuulokkeilla. Digitaalinen 
lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja 
itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.

Huippuluokan kuunteluelämys
• Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto
• Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat upean äänenlaadun

Mukavat pitkässäkin käytössä
• Itsestään säätyvä sisäsanka asettuu mukavasti
• Kääntyvät korvakuvut istuvat aina hyvin

Helppokäyttöinen
• Pikalataustoiminto lataa kuulokkeen nopeasti
• Säilytä vastaanotintasi näppärässä telakointiasemassa



 2,4 GHz:n digitaalinen tiedonsiirto
2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja 
ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja 
kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi 
digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. 
Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, 
pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

Akustisesti viritetyt
Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat puhdasta, 
tasapainoista ääntä, ja sekä korkeat äänet että 
matalat bassoäänet toistuvat tarkasti ja selkeästi.

Itsestään säätyvä sisäsanka
Näiden Philips-kuulokkeiden sisäsanka asettuu 
automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden 
käyttäminen on aina mukavaa.

Älykäs ja nopea lataus
Älykäs ja nopea pikalataustoiminto lataa akun täyteen 
erittäin nopeasti. Sisäinen virtapiiri määrittää akussa 
jäljellä olevan virran määrän ja sovittaa tulojännitteen 
pikalataukseen sopivaksi sekä pidentää akun 
käyttöikää.
SHD8600UG/10
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Hz
• Signaali/kohina-suhde: >86 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Herkkyys: 95 dB

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen kanavanvalinta
• Tehollinen alue: 30 m
• Modulointi: GFSK
• Kantoaaltotaajuusalue: 2400–2483,5 MHz
• Kanavaerottelu: 60 dB

Käyttömukavuus
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Tukiaseman ominaisuudet: Virranilmaisin
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Latausilmaisin
• Käyttöaika: ~10 tuntia

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: 5 V / 550 mA DC
• Akkulaturi: lataava telakointiasema

Virta
• Kuulokkeiden virtalähde: 2 × ladattava AAA-akku
• Virtalähteen lähetin: 6 V / 550 mA DC

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 10 cm
• Nettopaino: 0,567 kg
• Kokonaispaino: 0,896 kg
• Taara: 0,329 kg
• EAN: 69 23410 70875 2
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Nettopaino: 1,701 kg
• Kokonaispaino: 3,296 kg
• Taara: 1,595 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• GTIN: 1 69 23410 70875 9

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 18,5 x 22 x 8,5 cm
• Paino: 0,179 kg
•
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