
εντακάθαρη µετάδοση
Π
Ασύρµατ

Ψηφιακά ασύρ

του περιβάλλο

σύνδεσης µε έ

Η τέλε
• ∆ιάτ
• Ψηφ

Πάντα
• Η αυ
• Ψηφ
• Η βά

Θα ξε
• Ρύθµ
• Πολ
• Σχεδ
• Εύκο
ο ψηφιακό HiFi

µατα ακουστικά HiFi της Philips για λήψη του ευκρινέστερου δυνατού ήχου. Ο θόρυβος 

ντος σχεδόν εξαλείφεται παρέχοντάς σας πεντακάθαρο ήχο. Η ενεργοποίηση της βάσης 

νδειξη κατάστασης της µπαταρίας εξασφαλίζει εύκολη επαναφόρτιση.

ια ασύρµατη εµπειρία ακρόασης
αξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραµόρφωση
ιακός ήχος και µετάδοση για εξαιρετική ποιότητα

 έτοιµα
τόµατη λειτουργία απλοποιεί το συντονισµό της συχνότητας λήψης
ιακή ασύρµατη µετάδοση για την υψηλότερη ποιότητα audio
ση σύνδεσης ενεργοποίησης αποθηκεύει και επαναφορτίζει το δέκτη

χάσετε ότι τα φοράτε!
ιση 3 δρόµων για καλύτερη εφαρµογή και απόδοση µπάσων

ύ ελαφρύ στήριγµα κεφαλής για µεγαλύτερη άνεση
ιασµός που αναπνέει για άνεση σε παρατεταµένη χρήση
λα προσαρµόσιµο στήριγµα κεφαλής για βέλτιστη εφαρµογή και άνεση
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Ψηφιακά ασύρµατα 
ακουστικά
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Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: 9 Volt / 400 mA DC µε 

θετικό κέντρο
• Φορτιστής µπαταρίας: βάση επαναφόρτισης

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• Χρόνος λειτουργίας: +/- 6 ώρες
• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας
• Χαρακτηριστικά βάσης: Ένδειξη LED λειτουργίας
• Ένδειξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας

Ρεύµα
• Τροφοδοτικό, ακουστικά: 3 επαναφορτιζόµενες 

µπαταρίες AAA
• Τροφοδοτικό, ποµπός: 9 Volt / 400 mA DC µε 

θετικό κέντρο

Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 28 000 Hz

• Λόγος σήµατος/θορύβου: +/- 80 dB
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Eµβέλεια απόδοσης: 30 µ.
• Αυτόµατη επιλογή καναλιού

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 4,877 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39 x 24 x 35 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,577 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,3 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

22 x 31 x 12,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,359 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,859 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,5 κ.
•
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