
 

 

Philips
Vezeték nélküli fejhallgató 
TV-hez

40 mm-es meghajtók, hátul 

nyitott

Fülre illeszkedő
Légáteresztő fülpárnák

SHD8850
Nagy felbontású házimozi-hangzás

Nagyszerű moziszerű hangélmény otthonában
A Philips SHD8850 vezeték nélküli fejhallgatókkal szabadon elmerülhet saját moziszerű 
hangélményt nyújtó világában. A digitális vezeték nélküli csatlakoztatás 
interferenciamentes és kristálytiszta hangzással biztosít lenyűgöző otthoni szórakozást.

Fantasztikus hangélmény
• Fantasztikus, moziba illő hangzás a 40 mm-es meghajtókkal
• Nagy felbontású audió vezetékes csatlakozáson keresztül

Egyszerű használat
• 20 órás üzemidő a hosszú zenehallgatásokhoz
• Mozogjon szabadon a 30 méteres vezeték nélküli hatótávolságnak köszönhetően
• Automatikus be/ki kapcsolás
• Egyszerűen használható töltődokkoló
• Optikai és analóg bemenetével minden televízióhoz megfelel

A hosszan tartó kényelem érdekében
• A heveder automatikusan beállítja önmagát az optimális illeszkedéshez
• Egyedülálló kényelem a légáteresztő velúr fülpárnákkal



 20 órás üzemidő
20 órás üzemidejével a maratoni 
filmnézéseknél sem kell aggódnia a táplálás 
kiesése miatt.

30 m-es vezeték nélküli hatótávolság

A 30 méteres átviteli hatótávolság egyszerre 
biztosít mobilitást és szabadságot, hogy egész 
otthonában élvezhesse kedvenc zenéit.

Automatikus be/ki
A Philips SHD8850 fejhallgató automatikusan 
bekapcsol, ha felteszi a fejére. Ha végzett a 
filmnézéssel, automatikusan kikapcsol, hogy 
egy csepp energia se menjen kárba.

Önbeálló illeszkedés

Az önbeállító, könnyű hevederrel az eszköz 
nemcsak tökéletesen illeszkedik a fej alakjához, 
de optimális kényelmet is biztosít.

Moziba illő hangzás

A Philips SHD8850 40 mm-es meghajtóit 
akusztikailag úgy állították be, hogy 
fantasztikus, moziba illő hangzást biztosítsanak.

Egyszerű töltés

Helyezze a fejhallgatót a töltődokkolóba az 
egyszerű töltéshez.

Minden televízióhoz megfelel
Az optikai és analóg bemenettel felszerelt 
Philips SHD8850 fejhallgatók kompatibilisek.

Nagy felbontású audió

A nagy felbontású audió a legjobb 
hangteljesítményt nyújtja, mivel élethűbben 
reprodukálja a stúdiók eredeti 
mesterfelvételeinek minőségét, mint a 16-
bites, 44,1 kHz-es CD formátumok. A 
mellékelt audiokábellel a Philips SHD8850 
vezeték nélküli fejhallgató támogatja a nagy 
felbontású hangzást, így kompromisszumoktól 
mentes audiominőséggel játszhatja le a zenét 
kedvenc eszközeiről, így még többet hozhat ki 
az otthoni szórakozásból.

Velúr fülpárnák

A légáteresztő velúrból készült fülpárnák 
eloszlatják a nyomást és a hőt, így hosszú 
használat esetén is teljes kényelmet nyújtanak.
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Fénypontok
Vezeték nélküli fejhallgató TV-hez
40 mm-es meghajtók, hátul nyitott Fülre illeszkedő, Légáteresztő fülpárnák
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Hang
• Impedancia: 32 ohm
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Érzékenység: 98 dB
• Frekvenciasáv: 8 - 40 000 Hz (vezetékes 

üzemmódban); 8 - 22 500 Hz (vezeték nélküli 
üzemmódban)

• Maximális terhelhetőség: 50 mW (vezetékes 
üzemmód esetén)

• Jel-zaj arány: > 75 dB
• Torzítás (THD): < 0,5% 1 kHz-en
• Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)
• Meghajtó típusa:: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Maximális hatótávolság: Maximum 30 m
• Csatornaválasztás: Automatikus
• leválasztható kábel
• Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es
• Vezeték nélküli

Kényelem
• Automatikus kikapcsolás

Kialakítás
• Szín: Fekete
• Hordhatóság: Fejpánt
• Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
• Fülpárna típusa: Hátul zárt
• Fülcsatlakozó anyaga: Textil

Tápellátás
• Zenelejátszási idő: 20 óra
• Akkumulátor típusa (hallgató): NiMH akkumulátor
• Akkumulátor kapacitása (hallgató): 900 mAh
• Töltési idő: 6 óra

• Elemek száma: 2 x AAA 1,2 V
• Újratölthető

Tartozékok
• Audiokábel: 3,5 mm-es kábel
• Dokkolóállomás tömege (adókészülék)
• Mellékelt adapterek: Váltóáram/egyenáram adapter
• Egyéb: 3,5 mm-es optikai kábel

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,578 kg
• GTIN: 1 69 51613 99240 8
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

39,5 x 26 x 32,5 cm
• Nettó tömeg: 1,848 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 1,73 kg

Méretek
• Dokkolóállomás mérete: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (szé 

x mé x ma)
• Dokkolóállomás tömege: 0,19 kg
• Termék méretei (szé x mé x ma): 17,6 x 9,5 x 21,9 

cm
• Fejhallgató súlya: 0,367 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24 x 28,5 x 12,5 cm
• EAN: 69 51613 99240 1
• Bruttó tömeg: 0,998 kg
• Nettó tömeg: 0,616 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Doboz
• Táratömeg: 0,382 kg
• Polcra helyezési mód: Függesztés
•
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Műszaki adatok
Vezeték nélküli fejhallgató TV-hez
40 mm-es meghajtók, hátul nyitott Fülre illeszkedő, Légáteresztő fülpárnák

* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás 
körülményeitől függően változhat.
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