
 

Philips Cineos
Digitální bezdrátová 
sluchátka

SHD9100
Křišťálově čistý přenos

Digitální bezdrátové HiFi
Digitální bezdrátová HiFi sluchátka Philips pro co nejčistší příjem zvuku. Šum pozadí je 
prakticky potlačen a poskytuje vám křišťálově čistý zvuk. Nabíjecí dokovací stanice 
s ukazatelem stavu baterie zaručuje snadné dobíjení.

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením
• 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkreslený zvuk
• Digitální zvuk a přenos pro maximální kvalitu

Vždy připraveno k provozu
• Automatické ladění zjednodušuje ladění frekvence příjmu
• Digitální bezdrátový přenos pro zvuk nejvyšší kvality
• Nabíjecí dokovací stanice pro uložení a nabití přijímače

Zapomenete, že je máte nasazená!
• Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
• Mimořádně lehký sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí
• Sluchátkový oblouk s dýcháním zvyšuje pohodlí při delším používání
• Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí
 



 40mm vinutí reproduktoru
40mm vinutí reproduktoru z kompozitního 
mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto 
výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného 
zkreslení.

Digitální bezdrátový přenos
Digitální bezdrátový přenos zaručuje konzistentní 
příjem a kvalitnější zvuk než analogové přenosné FM 
systémy a navíc potřebuje méně energie. 
Patentovaná technologie firmy Philips zajišťuje 
dokonalou synchronizaci zvuku a obrazu při pohybu.

Nabíjecí dokovací stanice
Dokovací stanice je nejlepší místo pro uložení 
přijímače, když se nepoužívá. Zároveň přijímač 
nabije, aby byl vždy připraven k použití.

úplné digitální zpracování signálu
Zvukový signál je digitální od vysílače až po sluchátka, 
čímž je zajištěna maximální kvalita a vynikající 
odolnost proti rušení.

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a 
padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a 
uchem zaručuje optimální výkon.
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Přednosti
• Kmitočtová charakteristika: 10 - 28 000 Hz •
Příslušenství
• Síťový adaptér: 9 V / 400 mA stejnosměrný 

středový kladný
• Nabíječka baterií: dobíjecí dokovací stanice

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Doba provozu: +/- 6 hodin
• Automatické vypnutí: Ano
• Funkce základní stanice: Indikátor napájení LED
• Indikace vybitých baterií: Ano

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 3 x dobíjecí baterie AAA
• Napájený vysílač: 9 V / 400 mA stejnosměrný 

středový kladný

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený

• Poměr signál/šum: +/- 80 dB
• Typ magnetu: Neodymový
• Průměr reproduktoru: 40 mm

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

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 4,877 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 39 x 24 x 35 cm
• Čistá hmotnost: 2,577 kg
• Hmotnost obalu: 2,3 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 22 x 31 x 12,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,359 kg
• Čistá hmotnost: 0,859 kg
• Hmotnost obalu: 0,5 kg
Specifikace
Digitální bezdrátová sluchátka
  

Datum vydání 2009-03-09

Verze: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994
EAN: 87 12581 32974 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

http://www.philips.com

