
 

 

Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

SHD8900
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ěrná až do posledního detailu
stý digitální přenos, bezvadný příjem a kvalita zvuku skutečně odpovídající disku CD poskytuje 
uvěřitelně bohatou, ale přitom jemnou akustiku. Kvalitu zvuku doplňuje prvotřídní pohodlí díky 

ostatně nastavitelnému vnitřnímu sluchátkovému oblouku a měkkému polstrování sluchátek.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Křišťálově čistý (2,4GHz) digitální přenos
• Skutečná kvalita zvuku CD umožňuje plné vychutnání hudby
• Design duální antény zajišťuje 360° příjem
• Mimořádná kvalita zvuku díky akusticky vyladěným reproduktorům

Poskytuje pohodlí při delším používání
• Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne
• Ergonomicky navržená polstrování sluchátek zajišťují pohodlné uchycení

Snadné použití
• Funkce rychlého nabíjení pro rychlé nabíjení
• Přijímač můžete uložit do užitečné dokovací stanice



 2,4GHz digitální přenos
2,4GHz digitální přenos zabraňuje kompresi a ztrátě 
dat mezi vysílačem a sluchátky. Na konci procesu 
vysílání dojde ke konverzi digitálního signálu na 
analogový. Konečným výsledkem je vynikající kvalita 
zvuku s měkkou akustikou a minimální ztrátou dat.

Věrná akustika
Skutečná kvalita zvuku CD vám umožní 
maximalizovat požitek z hudby, neboť přehrávání 
zvuku díky sofistikovanému procesu digitálního 
vysílání, který probíhá bez komprese dat, věrně 
odpovídá originálnímu zdroji hudby.

Duální anténa
Design duální antény zajišťuje, že se bez ohledu na 
úhel příjmu nevyskytnou žádná slepá místa. Sluchátka 
obsahují dvě samostatné antény umístěné v levé a 
pravé mušli sluchátka a zajišťují tak dokonalou 
bezdrátovou hudbu bez přerušení (bez slepých míst) 
a lepší svobodu pohybu.

Akusticky vyladěné reproduktory
Kvalitním akustickým vyvážením elementů 
reproduktoru bylo dosaženo čistého a vyváženého 
zvuku. Je patrná vyšší přesnost reprodukce vysokých 
a hlubokých tónů.

Flexibilní sluchátkový oblouk
Díky vnitřnímu sluchátkovém oblouku vám sluchátka 
dokonale padnou. Mechanismus se nastaví 
automaticky.

Inteligentní a rychlé nabíjení
Funkce inteligentního a rychlého nabíjení umožňuje 
plné nabití akumulátoru během velmi krátké doby. 
Interním obvodem je určena zbývající kapacita 
akumulátoru, díky čemuž může být vstupní napětí 
optimalizováno pro rychlé nabití a maximalizaci 
životnosti akumulátoru.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
• Poměr signál/šum: > 88 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Automatická volba kanálů: Ano
• Účinný dosah: 30 m

Pohodlí
• Automatické vypnutí: Ano
• Funkce základní stanice: Indikátor napájení LED
• Indikace vybitých baterií: Ano
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Doba provozu: +/- 10 hodin

Příslušenství
• Síťový adaptér: 6 V/ 1000 mA SS
• Nabíječka baterií: dobíjecí dokovací stanice

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 3 x dobíjecí baterie AAA
• Napájený vysílač: 6 V/ 1000 mA SS

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 21,5 x 31,5 x 13,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,89 kg
• Hrubá hmotnost: 1,23 kg
• Hmotnost obalu: 0,34 kg
• EAN: 87 12581 43514 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 42,5 x 23,2 x 31,2 cm
• Čistá hmotnost: 2,67 kg
• Hrubá hmotnost: 4,22 kg
• Hmotnost obalu: 1,55 kg
• EAN: 87 12581 43516 5
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
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