
 

 

Philips
Digitala trådlösa hörlurar

• Over-ear
• Svart

SHD9000
Äkta CD-ljudkvalitet med digital trådlös teknik
Okomprimerat Kleer-ljud
Hörlurar med okomprimerat Kleer-ljud garanterar förlustfri överföring och 100 % 
överensstämmelse med originalinspelningen. Med 100 m överföringsräckvidd och ett 
bekvämt, justerbart huvudband får du en njutbar musikupplevelse utan krångel i ditt hem.

Överlägsen lyssnarupplevelse
• Digital överföring garanterar stark mottagning
• Trådlös Kleer-teknik
• 40 mm neodymhögtalare med hög effekt

Bekväm för långvarig användning
• Självjusterande inre huvudband passar alla huvudformer
• Ergonomiska öronkuddar

Lättanvänd
• Dockningsstation ger bekymmersfri laddning
• Interfererar inte med Wi-Fi
• Utökat överföringsområde på 100 m
• 2 x AAA laddningsbara NiMH-batterier för optimal vikt



 40 mm högtalarelement

40 mm neodymhögtalarelement levererar 
förstklassigt Hi-Fi-ljud.

2,4 GHz digital överföring
Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar 
komprimering och dataförlust mellan sändaren och 
hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till 
analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet 
är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och 
minimal dataförlust.

Dockningsstation

Dockningsstationen tillhandahåller en bekväm plats 
att placera mottagaren när inte är i bruk. Den laddar 
även batteriet.

Utökad överföring på 100 m
Överföringsområdet är nu utökat till 100 m, så att du 
utan krångel kan njuta av en fantastisk 
musikupplevelse hemma.

Okomprimerat Kleer-ljud
Trådlös Kleer-teknik levererar okomprimerat ljud så 
att du kan njuta av verklighetstrogen originalmusik.

Självjusterande inre huvudband

Det inre huvudbandet gör det enkelt att ställa in 
perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt 
för att ge bästa möjliga komfort.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 19 x 22 x 10,5 cm
• Vikt: 0,29 kg

System
• Typ: Radiofrekvens (RF)

Ljud
• Frekvensåtergivning: 17–23 000 Hz
• Ingångsnivå: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

Mottagare/mottagning/sändning
• Bärvågsfrekvensintervall: 2 400–2 483,5 MHz
• Mätområde: Cirka 100 meter (beroende på 

omgivningsförhållandena)
• Modulering: MSK Digital
• Antal kanaler: 16
• Kanalseparering: 60 dB
• Distorsion: 0,5 % THD
• SN: 88 dB nominellt

Bekvämlighet
• Drifttid: upp till 20 timmar

Effekt
• Strömkrav – hörlurar: Laddningsbara NiMH-

batterier (medföljer) eller torrbatterier (storlek 
AAA) som kan köpas i handeln

• Strömkrav: DC 5 V (från den medföljande 
nätadaptern)

• Avgiven stråleffekt: 30 mW

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 71640 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

24 x 28,5 x 11,5 cm
• Bruttovikt: 1,036 kg
• Nettovikt: 0,648 kg
• Taravikt: 0,388 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• GTIN: 1 69 23410 71640 2
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 3,756 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 37 x 26 x 32,5 cm
• Nettovikt: 1,944 kg
• Taravikt: 1,812 kg
•
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