
 

Philips Cineos
Digitálne bezdrôtové 
slúchadlá

SHD9100
Krištáľovo čistý prenos

Digitálne bezdrôtové HiFi
Digitálne bezdrôtové HiFi slúchadlá Philips pre ten najčistejší príjem zvuku. Šum pozadia 
je prakticky potlačený, čím sa dosahuje krištáľovo čistý zvuk. Stolová nabíjačka 
s indikátorom stavu batérie zabezpečí jednoduché nabíjanie.

Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania
• 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia
• Digitálny zvuk a prenos pre vynikajúcu kvalitu

Vždy pripravený
• Automatické ladenie zabezpečuje príjem naladenej frekvencie
• Digitálny bezdrôtový prenos poskytuje najvyššiu kvalitu videa
• Prijímač je možné uskladniť a nabiť na stolovej nabíjačke

Zabudnete, že ich máte na sebe!
• 3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov
• Extrémne ľahký hlavový most zlepšuje komfort
• Priedušný hlavový oblúk zdokonaľuje komfort pre dlhé používanie
• Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort
 



 40 mm reproduktor
40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi 
mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti 
a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Digitálny bezdrôtový prenos
Digitálny bezdrôtový prenos zabezpečuje nielen 
konzistentnejší príjem a lepšiu kvalitu zvuku ako 
prenosové systémy FM, spotrebuje aj menej energie. 
A vďaka patentovanej technológii spoločnosti Philips 
zvuk je stále dokonale synchronizovaný s videom pri 
sledovaní filmov alebo TV počas pohybu.

Stolová nabíjačka
Stolová nabíjačka je najpohodlnejšou cestou pre 
uskladnenie prijímača, keď sa nepoužíva. Opätovne 
nabije prijímač, ktorý bude pripravený pre okamžité 
použitie.

úplné spracovanie digitálneho signálu
Zvukový signál je v digitálnom formáte od prenosnej 
linky až do slúchadiel, čím sa zaistí najvyššia kvalita a 
vynikajúca odolnosť voči rušeniu.

Ľahko nastaviteľný hlavový most
Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje 
pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie 
medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje 
optimálny výkon.
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Hlavné prvky
• Odstup signálu od šumu: +/- 80 dB •
Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 9 V / 400 mA DC, stred kladný
• Nabíjačka batérií: nabíja sa stanica doku

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie
• Prevádzkový čas: +/- 6 hodín
• Automatické vypnutie
• Funkcie základne: LED dióda napájania
• Indikácia slabej batérie

Napájanie
• Slúchadlové napájanie: 3 x AAA nabíjateľné batérie
• Napájanie vysielača: 9 V / 400 mA DC, stred kladný

Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Frekvenčná odozva: 10 - 28 000 Hz

• Typ magnetu: Neodýmiový
• Priemer reproduktora: 40 mm

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Účinný rozsah: 30 m
• Automatický výber kanálov

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 4,877 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 39 x 24 x 35 cm
• Čistá hmotnosť: 2,577 kg
• Hmotnosť obalu: 2,3 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 22 x 31 x 12 2 cm
• Hmotnosť brutto: 1,359 kg
• Čistá hmotnosť: ,859 kg
• Hmotnosť obalu: ,5 kg
Technické údaje
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