
 

 

Philips
Bezvadu HiFi austiņas

Ar galvas stīpu
Melns

SHD8600UG
Detalizēta mūzika bezvadu tīklā

Digitāls bezvadu savienojums
SHD8600UG/10 austiņas sniedz iespēju brīvi skatīties televizoru un klausīties mūziku visā mājā. 
Digitālā pārraide nodrošina nevainojamu uztveršanu un lielisku skaņas atveidi. Pagriežami ausu 
polsteri un regulējama galvas stīpa nodrošina papildu pielāgojamību un komfortu.

Izcila klausīšanās pieredze
• Kristāldzidra (2,4 GHz) digitālā pārraide
• Akustiski noregulēti skaļruņi nepārspējamai skaņas kvalitātei

Nodrošina komfortu ilgstošai lietošanai
• Regulējama iekšējā galvas stīpa nodrošina komfortablu atbilstību
• Grozāmi austiņu polsteri nodrošina komfortablu atbilstību

Vienkārša lietošana
• Ātras uzlādes funkcija īpaši ātrai uzlādēšanai
• Uzglabājiet uztvērēju uz ērtās dokstacijas



 2,4 GHz digitālā pārraide
2,4 GHz digitālā pārraide novērš saspiešanu un datu 
zudumu starp raidītāju un austiņām. Pārraides 
procesa beigās digitālie signāli tiek pārvērsti 
analogajos signālos. Beigu rezultāts ir lieliska skaņas 
kvalitāte ar nevainojamu akustiku un minimālu datu 
zudumu.

Akustiski noregulēti skaļruņi
Akustiski noregulēti skaļruņi rada tīru, balansētu 
skaņu ar satriecošu precizitāti gan augsto toņu, gan 
dziļo zemās frekvences skaņas atveidē.

Regulējama iekšējā galvas stīpa
Šo Philips austiņu iekšējā galvas stīpa atvieglo 
noregulēšanu atbilstoši jūsu galvas formai. Komforta 
nolūkā mehānisms pielāgojas automātiski.

Vieda un ātra uzlāde
Viedā un ātrā uzlādes funkcija sniedz iespēju pilnībā 
uzlādēt bateriju nelielā laika posmā. Iekšējais kontūrs 
nosaka atlikušo strāvas kapacitāti baterijā, lai 
ienākošais spriegums tiktu optimizēts ātrai uzlādei, 
vienlaikus maksimāli palielinot baterijas kalpošanas 
laiku.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Magnēta veids: Neodīms
• Frekvences reakcija: 20 – 20000 Hz Hz
• Signāla/trokšņa attiecība: >86 dB
• Skaļruņa diametrs: 40 mm
• Jutība: 95 dB

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Automātiska kanālu izvēle
• Lietderīgais diapazons: 30 m
• Modulācija: GFSK
• Nesējfrekvenču diapazons: 2400 - 2483,5 MHz
• Kanālu atdalīšana: 60 dB

Lietošanas komforts
• Automātiska izslēgšanās
• Bāzes stacijas funkcijas: Strāvas LED indikators
• Izlādēta akumulatora indikators
• Baterijas lādēšanas indikators
• Darbības laiks: ~10 stundas

Piederumi
• AC/DC Adapteris: 5V/ 550mA līdzstrāva
• Bateriju lādētājs: uzlādes dokstacija

Strāvas padeve
• Austiņu barošanas avots: 2 x AAA uzlādējamās 

baterijas
• Raidītāja barošanas avots: 6 V/550 mA DC

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 24 x 32 x 10 cm
• Neto svars: 0,567 kg
• Bruto svars: 0,896 kg
• Taras svars: 0,329 kg
• EAN: 69 23410 70875 2
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Plauktā novietošanas veids: paraugs

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Neto svars: 1,701 kg
• Bruto svars: 3,296 kg
• Taras svars: 1,595 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• GTIN: 1 69 23410 70875 9

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

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

Specifikācijas
Bezvadu HiFi austiņas
Ar galvas stīpu Melns

http://www.philips.com

