
 

 

Philips
Juhtmeta telerikõrvaklapid

40 mm elementide / avatud 

tagaosaga

Kõrvu katvad
Pehmed padjandid

SHD8800
Suure eraldusvõimega kinoheli

Suurepärane kinoheli teie koju
Philips SHD8800 juhtmevabad kõrvaklapid haaravad teid kinoheli maailma, tagades samal 
ajal täieliku vabaduse. Juhtmevaba digiühendus tagab tõrgeteta kristallselge heli ja pakub 
ülimat kodust meelelahutust.

Suurepärane kuulamiselamus
• Suurepärase kvaliteediga kinoheli 40 mm draiveritest
• Digitaalne traadita ühendus tagab kristallselge heli
• Suure eraldusvõimega heli juhtmeühenduse kaudu

Loodud mugavaks pikaajaliseks kandmiseks
• Peavõru kohandub automaatselt

Kergesti kasutatav
• Lihtsalt kasutatav laadimisdokk
• Liikuge 30 m ulatuses vabalt
• 20-tunnine tööiga pikemaks kuulamiseks
• Automaatne sisse-/väljalülitamine



 20-tunnine tööiga
20-tunnine tööiga võimaldab korraldada 
vaatamismaratone, ilma et peaksite aku tühjaks 
saamise pärast muretsema.

30 m juhtmevaba tööpiirkond

30 m levipiirkond tagab hea liikuvuse ja 
vabaduse nautida muusikat kõikjal kodus.

Automaatne sisse- ja väljalülitamine
Philips SHD8800 kõrvaklapid lülituvad 
automaatselt välja, kui need peast ära võtate. Ja 
kui olete vaatamise lõpetanud, lülituvad need 
aku säästmiseks automaatselt välja.

Automaatselt kohanduv kuju

Isekohanduv kerge peavõru tagab parima 
sobivuse vastavalt teie pea kujule, pakkudes ka 
optimaalset mugavust.

Kinoheli

Philips SHD8800 40 mm draiverid on 
akustiliselt häälestatud, et edastada 
suurepärase kvaliteediga kinoheli.

Kergesti laetav

Lihtsaks laadimiseks asetage kõrvaklapid 
laadimisdokile.

Suure eraldusvõimega heli

Suure eraldusvõimega heli on parima 
jõudlusega, reprodutseerides esialgse 
stuudiokvaliteediga salvestisi tõetruumalt kui 
16bit/44,1kHz CD-vorminu puhul. 
Kaasasolevat helikaablit kasutades toetavad 
Philips SHD8800 juhtmeta kõrvaklapid suure 
eraldusvõime ja suurepärase kvaliteediga heli 
edastamist soovitud seadmetest – nii saate 
kodust meelelahutust rohkem nautida.

Digitaalne selge heli

2,4 GHz digitaalse edastamise kasutamine 
väldib Philips SHD8800 kõrvaklappides 
andmete tihendamist ja andmekadu. Seetõttu 
on akustika hea ja andmekadu minimaalne ning 
kuulete kristallselget heli.
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Heli
• Helisüsteem: Avatud
• Magneti tüüp: Neodüüm
• Kõlari läbimõõt: 40 mm
• Mürasuhe: > 75 dB
• Näivtakistus: 24 oomi
• Tundlikkus: 98 dB
• Sagedusvahemik: 8–40 000 Hz (juhtme kasutamise 

korral), 8–22 000 Hz (juhtmevaba režiimi 
kasutades)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Modulatsioon: FHSS
• Töövahemik: 15 m
• Kanali valik: automaatne
• Kandja sagedusvahemik: 2406 ~ 2472 MHz

Mugavus
• Automaatne väljalülitumine
• Märgutuli aku tühi
• Kasutamisaeg: u 20 tundi
• Aku laadimise näidik
• Tugijaama omadused: LED-näidik

Tarvikud
• Vahelduv-/alalisvooluadapter: 5 V / 550 mA DC

Võimsus
• Kõrvaklappide toiteallikas: 2 × AAA 1,2 V NiMH 

taaslaetav aku
• Saatja toiteallikas: 5V 550mA DC

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 17,6 x 22 x 9,5 cm
• Kaal: 0,239 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 24 x 32 x 12,5 cm
• Kaal pakendita: 0,58 kg
• Kogukaal: 0,962 kg
• Pakendi kaal: 0,382 kg
• EAN: 69 51613 99241 8
• Paigutus riiulil: Mõlemad
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Papp

Väline papp-pakend
• Outer carton (L x L x K): 39,5 x 26 x 32,5 cm
• Kaal pakendita: 1,74 kg
• Kogukaal: 3,471 kg
• Pakendi kaal: 1,731 kg
• GTIN: 1 69 51613 99241 5
• Pakendite arv: 3

Ühenduvus
• 3,5 mm kõrvaklapipistik
•
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