Philips
Trådlösa HiFi-hörlurar

Over-ear
Svart

SHD8600UG

Klar och trådlös musik
Digital trådlös
SHD8600UG/10-hörlurar ger dig frihet att njuta av TV och musik hemma. Digital
överföring ger felfri mottagning och bra ljudåtergivning. De rörliga öronsnäckorna och
självjusterande inre huvudbandet erbjuder extra passform och bekvämlighet.
Överlägsen lyssnarupplevelse
• Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring
• Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet
Ger komfort under lång tid
• Skön passform med självjusterande inre huvudband
• Rörliga öronkåpor garanterar bekväm passform
Lättanvänd
• Funktion för snabb laddning
• Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen

SHD8600UG/10

Trådlösa HiFi-hörlurar
Over-ear Svart

Specifikationer
Ljud
•
•
•
•
•
•

Akustiskt system: Stängd
Magnettyp: Neodymium
Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz Hz
Signal/brusförhållande: >86 dB
Högtalardiameter: 40 mm
Känslighet: 95 dB

Mottagare/mottagning/sändning
•
•
•
•
•

Automatiskt kanalval
Mätområde: 30 m
Modulering: GFSK
Bärvågsfrekvensintervall: 2 400–2 483,5 MHz
Kanalseparering: 60 dB

Bekvämlighet

Funktioner
Effekt

• Strömtillförsel, hörlur: 2 laddningsbara AAAbatterier
• Strömtillförsel, sändare: 6 V/550 mA DC

Förpackningens mått

•
•
•
•
•
•
•
•

Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 10 cm
Nettovikt: 0,567 kg
Bruttovikt: 0,896 kg
Taravikt: 0,329 kg
EAN: 69 23410 70875 2
Antal produkter som medföljer: 1
Förpackningstyp: Dummy
Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong

• Automatisk avstängning
• Funktioner för basstation: Lysdiodsvisning för
ström
• Indikator för låg batterinivå
• Indikering vid batteriladdning
• Drifttid: Ca 10 timmar

•
•
•
•
•
•

Tillbehör

Produktstorlek

• AC/DC-adapter: 5 V/550 mA DC
• Batteriladdare: dockningsstation för laddning

Yttre kartong (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
Nettovikt: 1,701 kg
Bruttovikt: 3,296 kg
Taravikt: 1,595 kg
Antal konsumentförpackningar: 3
GTIN: 1 69 23410 70875 9

• Produktens mått (B x H x D): 18,5 x 22 x 8,5 cm
• Vikt: 0,179 kg
•
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2,4 GHz digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar
komprimering och dataförlust mellan sändaren och
hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till
analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet
är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och
minimal dataförlust.

Akustiskt inställda högtalare

Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat
ljud med överlägsen klarhet och precision i både de
höga och djupa frekvenserna.

Självjusterande inre huvudband

De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det
enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det
justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Smart och snabb laddning

Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att
batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den
återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en
inre krets så att den inkommande spänningen kan
optimeras för snabb laddning samtidigt som
batteriets livslängd maximeras.

