
 

 

Philips Cineos
Digitale draadloze 
hoofdtelefoon

SHD9100
Kristalheldere transmissie

Digitale draadloze HiFi
Draadloze HiFi-hoofdtelefoon van Philips, voor de helderste geluidsontvangst die er is. 
Achtergrondruis wordt bijna volledig gereduceerd, waardoor u geniet van kristalhelder 
geluid. Opladen is eenvoudig dankzij het basisstation met batterijstatusindicator.

De perfecte draadloze luisterervaring
• De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
• Digitale audio en transmissie voor ultieme kwaliteit

Altijd klaar om te vertrekken
• Eenvoudiger afstemmen op ontvangstfrequentie met ATS
• Digitale draadloze transmissie voor audio van topkwaliteit
• In het basisstation kunt u de ontvanger opbergen en opladen

U vergeet dat u ze draagt!
• 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
• Hoger comfort dankzij ultralichtgewicht hoofdband
• Ademende hoofdband voor meer comfort bij langdurig gebruik
• Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort



 Luidspreker van 40 mm
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van 
samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en 
krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare 
vervorming weergeeft.

Digitale draadloze transmissie
Digitale draadloze transmissie zorgt niet alleen voor 
een constantere ontvangst en een betere 
geluidskwaliteit dan analoge FM-systemen, maar 
verbruikt ook minder stroom. En dankzij de 
gepatenteerde technologie van Philips blijft het geluid 
perfect synchroon met de video tijdens het lopen.

Basisstation
De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op 
te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger 
opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

Volledig digitale signaalverwerking
Het audiosignaal is geheel digitaal, van zender tot 
hoofdtelefoon, voor een uitstekende kwaliteit en 
bestendigheid tegen interferentie.

Gemakkelijk af te stellen hoofdband
Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en 
sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de 
geluidskwaliteit optimaal.
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Accessoires
• AC/DC-adapter: 9 volt/400 mA DC 

centrumpositief
• Batterijoplader: opladen op basisstation

Gemak
• Batterij-oplaadindicatie
• Gebruiksduur: +/- 6 uur
• Automatisch uitschakelen
• Functies basisstation: Power LED-indicator
• Batterij bijna leeg-indicatie

Vermogen
• Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 3 

oplaadbare AAA-batterijen
• Stroomvoorziening zender: 9 volt/400 mA DC 

centrumpositief

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Frequentiebereik: 10 - 28.000 Hz

• Signaal-ruisverhouding: +/- 80 dB
• Magneettype: Neodymium
• Diameter van de luidspreker: 40 mm

Tuner/ontvangst/transmissie
• Effectief bereik: 30 m
• Automatische kanaalselectie

Omdoos
• Brutogewicht: 4,877 kg
• Omdoos (L x B x H): 39 x 24 x 35 cm
• Nettogewicht: 2,577 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,3 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

22 x 31 x 12,2 cm
• Brutogewicht: 1,359 kg
• Nettogewicht: 0,859 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
•

Specificaties
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