Philips
Bezdrôtové HiFi slúchadlá

Na uši
Čierna

SHD8600UG

Krištáľový zvuk bezdrôtovo prenášanej hudby
Digitálne bezdrôtové
Slúchadlá SHD8600UG/10 vám umožnia slobodne si užívať televíziu a hudbu u vás doma.
Digitálny prenos zaručuje bezchybný príjem a dobrú reprodukciu zvuku. Otáčacie
náušníky a samonastavovací vnútorný hlavový oblúk ponúkajú skvelé nasadenie a komfort.
Dosiahnite vynikajúci zážitok z počúvania
• Krištáľovo čistý (2,4 GHz) digitálny prenos
• Akusticky vyladené reproduktory pre vynikajúcu kvalitu zvuku
Poskytuje komfort pre používanie
• Samonastaviteľný hlavový oblúk zaručuje pohodlné nosenie
• Otočné mušle na uši zaisťujú pohodlnú priľnavosť
Jednoduché používanie
• Funkcia rýchleho nabíjania pre rýchle nabitie
• Uložte si prijímač na pohodlnom doku

SHD8600UG/10

Bezdrôtové HiFi slúchadlá
Na uši Čierna

Technické údaje
Zvuk
•
•
•
•
•
•

Akustický systém: Uzatvorený
Typ magnetu: Neodýmiová
Frekvenčná odozva: 20 – 20 000 Hz Hz
Odstup signálu od šumu: > 86 dB
Priemer reproduktora: 40 mm
Citlivosť: 95 dB

Tuner/Príjem/Vysielanie
•
•
•
•
•

Automatický výber kanálov: áno
Účinný rozsah: 30 m
Modulácia: GFSK
Rozsah nosnej frekvencie: 2400 – 2483,5 MHz
Oddelenie kanálov: 60 dB

Vybavenie a vlastnosti
•
•
•
•
•

Automatické vypnutie: áno
Funkcie základne: LED dióda napájania
Indikácia slabej batérie: áno
Indikácia nabíjania batérie: áno
Prevádzkový čas: ~10 hodín

Príslušenstvo

• Adaptér AC/DC: 5 V/550 mA DC
• Nabíjačka batérií: nabíja sa stanica doku

Hlavné prvky
Príkon

• Slúchadlové napájanie: 2 x AAA nabíjateľné batérie
• Napájanie vysielača: 6 V/550 mA DC

Rozmery balenia

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 32 x 10 cm
Hmotnosť netto: 0,567 kg
Hmotnosť brutto: 0,896 kg
Hmotnosť obalu: 0,329 kg
EAN: 69 23410 70875 2
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Typ balenia: Figurína
Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón

•
•
•
•
•
•

Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
Hmotnosť netto: 1,701 kg
Hmotnosť brutto: 3,296 kg
Hmotnosť obalu: 1,595 kg
Počet používateľských balení: 3
GTIN: 1 69 23410 70875 9

Rozmery produktu

• Rozmery produktu (Š x V x H): 18,5 x 22 x 8,5 cm
• Hmotnosť: 0,179 kg
•
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2,4 GHz digitálny prenos

Digitálny prenos v pásme 2,4G Hz zabraňuje
kompresii a strate údajov medzi vysielačom a
slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na
analógové signály na konci procesu prenosu.
Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s
jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.

Akusticky vyladené reproduktory

Akusticky vyladené reproduktory vytvárajú čistý a
vyvážený zvuk so špičkovou čistotou a presnosťou
vysokých tónov aj hlbokých basov.

Samonastavit. hlavový most

Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips umožňuje
jednoduchým spôsobom dokonale prispôsobiť
slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje
automaticky pre vaše pohodlie.

Inteligentné a rýchle nabíjanie

Funkcia inteligentného a rýchleho nabíjania
umožňuje úplné nabitie batérie v priebehu veľmi
krátkeho časového intervalu. Zostávajúca kapacita
batérie sa stanovuje s pomocou interného obvodu,
aby prichádzajúce napätie bolo možné optimalizovať
pre rýchle nabíjanie a súčasne maximalizovať
životnosť batérie.

