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SHD8600UG
Wyraziste brzmienie — bezprzewodowo

Bezprzewodowe cyfrowe
Słuchawki SHD8600UG/10 dają swobodę oglądania telewizji i słuchania muzyki w całym domu. 

Transmisja cyfrowa gwarantuje nieskazitelny odbiór i doskonałe odtwarzanie dźwięku. Obrotowe 

elementy nauszne i samoregulujący pałąk wewnętrzny zapewniają dodatkowe dopasowanie i wygodę.

Doskonałe wrażenia dźwiękowe
• Krystalicznie czysta transmisja cyfrowa (2,4 GHz)
• Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają niesamowitą jakość dźwięku

Komfort podczas długiego użytkowania
• Samoregulujący się pałąk wewnętrzny zapewnia wygodę i dopasowanie
• Obrotowe elementy nauszne zapewniają wygodne dopasowanie

Łatwa obsługa
• Funkcja szybkiego ładowania umożliwia szybszy powrót do słuchania muzyki
• Przechowuj odbiornik w poręcznej stacji dokującej



 Transmisja cyfrowa 2,4 GHz
Transmisja cyfrowa 2,4 GHz zapobiega kompresji i 
utracie danych pomiędzy nadajnikiem i słuchawkami. 
Sygnały cyfrowe zamieniane są na analogowe na 
końcu procesu transmisji. W rezultacie otrzymujemy 
niesamowitej jakości dźwięk z pięknym brzmieniem i 
minimalną utratą danych.

Akustycznie dostrojone głośniki
Akustycznie dostrojone głośniki zapewniają czysty i 
optymalny dźwięk o doskonałej wyrazistości, 
precyzyjnie odwzorowanych tonach wysokich i 
głębokich basach.

Samoregulujący pałąk wewnętrzny
Wewnętrzny pałąk tych słuchawek Philips ułatwia 
dopasowanie do kształtu głowy. Mechanizm 
automatycznie reguluje ustawienia, zapewniając 
wysoki komfort.

Inteligentne i szybkie ładowanie
Funkcja szybkiego ładowania pozwala doładować 
akumulatory w krótkim czasie. Moc pozostała w 
akumulatorze jest określana przez obwód 
wewnętrzny, dzięki czemu napięcie wejściowe może 
być optymalizowane w celu szybkiego doładowania 
akumulatora i wydłużenia jego żywotności.
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 86 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 95 dB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Automatyczny wybór kanału
• Efektywny zakres: 30 m
• Modulacja: GFSK
• Zakres częstotliwości nośnej: 2400–2483,5 MHz
• Separacja kanałów: 60 dB

Udogodnienia
• Automatyczne wyłączanie zasilania
• Funkcje stacji bazowej: Wskaźnik LED zasilania
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Czas działania: Ok. 10 godzin

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: 5 V / 550 mA DC
• Ładowarka akumulatorów: stacja dokująca z 
ładowarką

Moc
• Słuchawki zasilane sieciowo: 2 akumulatory AAA
• Nadajnik zasilany sieciowo: 6 V/ 550 mA DC

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24 x 32 x 10 cm
• Waga netto: 0,567 kg
• Waga brutto: 0,896 kg
• Ciężar opakowania: 0,329 kg
• EAN: 69 23410 70875 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,5 x 26 x 32,5 cm
• Waga netto: 1,701 kg
• Waga brutto: 3,296 kg
• Ciężar opakowania: 1,595 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 1 69 23410 70875 9

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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