
 

 

Philips
Vezeték nélküli HiFi 
fejhallgató

Fülre illeszkedő
Fekete

SHD8600UG
Kristálytiszta, vezeték nélküli zene

Digitális, vezeték nélküli
Az SHD8600UG/10 fejhallgatóval szabadon élvezheti a TV-t és a zenét otthonában. A digitális 
átvitel hibátlan vételt és jó minőségű hangzást biztosít Önnek. A csuklós csatlakozású kagylók 
és az önszabályozó belső fejpánt különösen kényelmes illeszkedést és használatot biztosít.

Fantasztikus hangélmény
• Kristálytiszta digitális átvitel (2,4 GHz-en)
• Akusztikus hangolású hangsugárzók a kiváló hangminőség érdekében

Hosszan tartó, kényelmes használat
• Az önmagát beállító belső fejpánt kényelmes fekvést biztosít
• A csuklós csatlakozású fülkagylók kényelmes illeszkedést biztosítanak

Egyszerű használat
• Gyorstöltési funkció a gyors újratöltés érdekében
• Tárolja a vevőkészülékét a praktikus dokkolóegységben



 2,4 GHz-es digitális átvitel
A 2,4 GHz-es digitális átvitel megakadályozza a 
kompressziós és adatveszteséget az adókészülék és a 
fejhallgató között. A digitális jeleket analóg jelekké 
konvertálja az átviteli folyamat végén. A 
végeredmény kitűnő hangminőség, kiegyensúlyozott 
akusztikai jellemzőkkel és minimális adatvesztéssel.

Akusztikus hangolású hangsugárzók
Az akusztikus hangolású hangszórók tiszta, 
kiegyenlített, kiváló minőségű hangot nyújtanak, 
amely a magas és mély regiszterekben egyaránt 
pontosan szól.

Önmagát beállító belső fejpánt
A Philips fejhallgató belső fejpántja könnyen 
elérhetővé teszi a tökéletes illeszkedést. A 
mechanizmus automatikusan beállítja magát a 
kényelem érdekében.

Intelligens és gyors töltés
Az intelligens és gyors töltési funkció lehetővé teszi, 
hogy az akkumulátor nagyon rövid idő alatt teljesen 
feltöltődjön. Egy belső áramkör szabályozza az 
akkumulátor megmaradt teljesítményét, így a bejövő 
feszültség egy gyors, de egyidejűleg az akkumulátor 
élettartamát maximalizáló töltésre optimalizálható.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 86 dB
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Érzékenység: 95 dB

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus csatornaválasztás
• Tényleges tartomány: 30 m
• Moduláció: GFSK
• Vivőfrekvencia-tartomány: 2400-2483,5 MHz
• Csatornaszétválasztás: 60 dB

Kényelem
• Automatikus kikapcsolás
• bázisállomás tulajdonságai: áram LED kijelzője
• Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Élettartam: ~10 óra

Tartozékok
• AC/DC adapter: 5 V / 550 mA egyenáram
• Akkutöltő: újratöltő dokkolóegység

Energiaellátás
• Fejhallgató áramellátása: 2 x AAA akkumulátor
• Adókészülék áramellátása: 6 V / 550 mA 

(egyenáram)

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24 x 32 x 10 cm
• Nettó tömeg: 0,567 kg
• Bruttó tömeg: 0,896 kg
• Táratömeg: 0,329 kg
• EAN: 69 23410 70875 2
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,5 x 26 x 32,5 cm
• Nettó tömeg: 1,701 kg
• Bruttó tömeg: 3,296 kg
• Táratömeg: 1,595 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• GTIN: 1 69 23410 70875 9

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

18,5 x 22 x 8,5 cm
• Tömeg: 0,179 kg
•
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