
 

 

Philips
Bezvadu TV austiņas

40 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums

SHD8800
Augstas izšķirtspējas mājas kinozāles skaņa

Izcila kinozāles skaņa jūsu mājoklī
Philips SHD8800 bezvadu austiņas ļauj jums iegremdēties kinematogrāfiskas skaņas pasaulē un 
baudīt pilnīgu brīvību. Digitālās bezvadu savienojuma iespējas nodrošina kristālskaidru skaņu 
bez traucējumiem, lai jūs varētu izbaudīt mājas izklaides sistēmas iespējas izcilā kvalitātē.

Izcila klausīšanās pieredze
• Izcila kinozāles skaņa no 40 mm skaļruņiem
• Digitāls bezvadu savienojums nodrošina kristāldzidru skaņu
• Augstas izšķirtsp. audio, savienojums ar vadu

Izstrādātas ilgstošam valkāšanas komfortam
• Tīkliņš automātiski pielāgojas optimālam izmēram

Vienkārša lietošana
• Vienkārši lietojams uzlādes doks
• Ar 30 m bezvadu sniedzamību jūs varat brīvi pārvietoties
• 20 stundu darbības laiks ilgstošam klausīšanās baudījumam
• Automātiska barošanas ieslēgšana/izslēgšana



 20 stundu darbības laiks
Ar 20 stundu darbības laiku jūs varat baudīt īstu 
skatīšanās maratonu, neraizējoties par jaudas 
zudumu.

30 m bezvadu sniedzamība

30 m pārraides diapazons nodrošina 
pārvietošanās iespējas un brīvību baudīt mūziku 
jebkurā vietā mājās.

Automātiskais režīms ieslēgts/izslēgts
Philips SHD8800 austiņas automātiski 
ieslēdzas, uzliekot tās uz ausīm. Un, kad beidzat 
skatīties, tās automātiski izslēdzas, lai novērstu 
nelietderīgu jaudas patēriņu.

Automātiski pielāgojams izmērs

Pašregulējošais vieglais tīkliņš lieliski pielāgojas 
galvas formai un nodrošina optimālu komfortu.

Kinozāles skaņa

Philips SHD8800 40 mm skaļruņiem ir uzlabota 
akustika, kas nodrošina izcilu kinozāles skaņu.

Viegla uzlāde

Ievietojiet austiņas uzlādes dokā un vienkārši 
uzlādējiet.

Augstas izšķirtsp. audio

Augstas izšķirtspējas audio nodrošina labāko 
skanējumu, reproducējot oriģinālo studijas 
ierakstu kvalitāti precīzāk nekā 16 bit/44,1 kHz 
CD formāti. Ar komplektā iekļauto kabeli 
Philips SHD8800 bezvadu austiņas atbalsta 
augstas izšķirtspējas audio, atskaņojot 
bezkompromisa kvalitātes audio no jūsu 
izvēlētās ierīces, lai jūs maksimāli izbaudītu 
mājas izklaides sistēmas iespējas.

Digital Clear skaņa

Izmantojot 2,4 GHz digitālo pārraidi, Philips 
SHD8800 austiņas novērš datu saspiešanu un 
zudumu. Tās nodrošina vienmērīgu skanējumu, 
minimālus datu zudumus un līdz ar to 
kristāldzidru skaņu.
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Atvērta
• Magnēta veids: Neodīms
• Skaļruņa diametrs: 40 mm
• Signāla/trokšņa attiecība: >75 dB
• Pilnā pretestība: 24 omi
• Jutība: 98 dB
• Frekvenču diapazons: 8-40 000 Hz (ar vada 

pieslēgumu), 8-22 000 Hz (bezvadu režīmā)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Modulācija: FHSS
• Lietderīgais diapazons: 15 m
• Kanāla izvēle: automātisks
• Nesējfrekvenču diapazons: 2406 ~ 2472 MHz

Lietošanas komforts
• Automātiska izslēgšanās
• Izlādēta akumulatora indikators
• Darbības laiks: ~20 stundas
• Akumulatora uzlādes indikators
• Bāzes stacijas funkcijas: LED indikators

Piederumi
• AC/DC Adapteris: 5V/ 550mA līdzstrāva

Strāvas padeve
• Austiņu barošanas avots: 2 x AAA 1,2 V NiMH 

uzlādējams akumulators
• Raidītāja barošanas avots: 5V/ 550mA līdzstrāva

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

17,6 x 22 x 9,5 cm
• Svars: 0,239 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

24 x 32 x 12,5 cm
• Neto svars: 0,58 kg
• Bruto svars: 0,962 kg
• Taras svars: 0,382 kg
• EAN: 69 51613 99241 8
• Plauktā novietošanas veids: Abi
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
• Neto svars: 1,74 kg
• Bruto svars: 3,471 kg
• Taras svars: 1,731 kg
• GTIN: 1 69 51613 99241 5
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Savienojamība
• 3,5 mm austiņu ligzda
•
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