
 

 

Philips
Draadloze TV-
hoofdtelefoon

40 mm drivers/open achterkant

Voor over het oor
Zachte oorkussens

SHD8800
Home cinema-geluid met hoge resolutie

Superieur bioscoopgeluid voor thuis
Met de Philips SHD8800 draadloze koptelefoon kunt u helemaal opgaan in bioscoopgeluid, 
met volledige vrijheid. De digitale, draadloze connectiviteit biedt storingsvrij, kristalhelder 
geluid, voor de ultieme persoonlijke home entertainment-ervaring.

Superieure luisterervaring
• Superieur bioscoopgeluid uit 40 mm drivers
• De digitale draadloze verbinding levert kraakhelder geluid
• Audio met hoge resolutie via vaste verbinding

Ontworpen voor langdurig draagcomfort
• De hoofdband past zich automatisch aan voor optimaal draagcomfort

Gebruiksgemak
• Eenvoudig te gebruiken oplaadstation
• Beweeg vrij rond met een draadloos bereik van 30 m
• 20 uur gebruikstijd voor lange luistersessies
• Automatisch in- en uitschakelen



 20 uur gebruikstijd
Met een gebruikstijd van 20 uur kunt u aan de 
lopende band series kijken zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken om zonder voeding te 
komen zitten.

Draadloos bereik van 30 m

Het zendbereik van 30 m biedt mobiliteit en de 
vrijheid om overal in huis te genieten van uw 
muziek.

Automatisch aan/uit
De Philips SHD8800 hoofdtelefoon schakelt 
automatisch in wanneer u hem op zet. En als u 
klaar bent met kijken, wordt hij automatisch 
uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat er geen 
stroom verspild wordt.

Automatisch aanpasbare pasvorm

De zelfinstellende lichte hoofdband geeft u de 
beste pasvorm voor uw hoofd en optimaal 
draagcomfort.

Bioscoopgeluid

De 40 mm drivers van de Philips SHD8800 zijn 
akoestisch afgestemd voor een superieur 
bioscoopgeluid.

Eenvoudig op te laden

Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadstation 
voor eenvoudig opladen.

Audio met hoge resolutie

De audio met hoge resolutie biedt het beste op 
het gebied van geluidsprestaties en 
reproduceert de kwaliteit van originele studio-
opnamen meer getrouw dan 16-bits/44,1 kHz 
CD-formaten. Met de meegeleverde 
audiokabel ondersteunt de Philips SHD8800 
draadloze hoofdtelefoon audio met hoge 
resolutie, wat zorgt voor een compromisloze 
audiokwaliteit uit uw favoriete apparaten, 
zodat u meer uit uw home entertainment haalt.

Digitaal, helder geluid

Met behulp van een digitale transmissie van 2,4 
GHz voorkomt de Philips SHD8800 
hoofdtelefoon compressie en gegevensverlies. 
Dit zorgt voor vloeiende akoestiek en 
minimaal gegevensverlies voor een 
kristalhelder geluid.
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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Signaal-ruisverhouding: >75 dB
• Impedantie: 24 ohm
• Gevoeligheid: 98 dB
• Frequentiebereik: 8 - 40.000 Hz (vaste verbinding), 

8 - 22.000 Hz (draadloze modus)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Modulatie: FHSS
• Effectief bereik: 15 m
• Kanaalselectie: automatisch
• Bereik van de draagfrequentie: 2406 ~ 2472 MHz

Comfort
• Automatisch uitschakelen
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Gebruiksduur: ~20 uur
• Oplaadindicator batterij
• Functies basisstation: LED-indicator

Accessoires
• AC/DC-adapter: 5 V DC/550 mA

Vermogen
• Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 

oplaadbare NiMH-batterijen van 1,2 V (AAA)
• Stroomvoorziening zender: 5 V DC/550 mA

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17,6 x 22 x 9,5 cm
• Gewicht: 0,239 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24 x 32 x 12,5 cm
• Nettogewicht: 0,58 kg
• Brutogewicht: 0,962 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,382 kg
• EAN: 69 51613 99241 8
• Type schap: Beide
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
• Nettogewicht: 1,74 kg
• Brutogewicht: 3,471 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,731 kg
• GTIN: 1 69 51613 99241 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Connectiviteit
• Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm
•
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