
 

 

Philips
Langattomat AudioBoost-
TV-kuulokkeet

15 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Nappikuuloke
2 kuulokkeet

SSC5002
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vyillä ja langattomilla SSC5002 AudioBoost-TV-kuulokkeilla kuulet TV:n äänet 
vemmin ja selkeämmin muita häiritsemättä. Automaattiset virrankatkaisu- ja 
navanvalintatoiminnot helpottavat arkea.

Suunniteltu helppokäyttöiseksi
• Yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa optisen ja 3,5 mm:n äänituloliitännän ansiosta
• Helppo asennus Plug & play -toiminnolla
• Mukavat myös lasien kanssa, mukana kolmet korvatyynyt

Täydellinen kuunteluelämys
• 15 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat selkeän ja voimakkaan äänen
• Langaton digitaalinen yhteys häiriöttömään kuunteluun
• Vasen/oikea säätö yksilölliseen kokemukseen
• Kolme taajuuskorjaimen asetusta omien mieltymysten mukaan
• Ympäristötila vahvistaa äänet, jolloin puhe kuuluu paremmin
• Tehokkaan äänentoiston ansiosta kuulet paremmin

Helppokäyttöinen
• Automaattinen käynnistys ja sammutus, kun kuulokkeet laitetaan päähän / otetaan pois
• Automaattinen viritin takaa parhaan yhteyden
• Akkuvirta ei pääse koskaan loppumaan ladattavan lisäakun ansiosta



 15 mm:n neodyymielementit

15 mm:n neodyymikaiutinelementit tuottavat 
selkeän ja voimakkaan äänen. Digitaalinen 
langaton yhteys varmistaa korkealaatuisen 
siirron ja luokkansa parhaan äänen.

Ympäristötila vahvistaa äänet
Kun sammutat television äänen yhdellä 
painikkeella, AudioBoost-TV-kuulokkeiden 
mikrofoni toistaa ympärilläsi kuuluvat äänet 
selkeästi. Voit puhua vaivattomasti perheesi 
kanssa ja kuulet ympäristösi paremmin.

Automaattinen käynnistys ja sammutus

AudioBoost-TV-kuulokkeita ei tarvitse 
aktivoida painamalla painiketta. Älykäs 
mekanismi tunnistaa, milloin kuulokkeet ovat 
käytössä ja käynnistää ja sammuttaa ne 
automaattisesti. Ei enää huolia kuulokkeiden 
virransammutuksesta.

Automaattinen viritintoiminto
Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, kun 
puet ne päähäsi. Yhteyttä ei tarvitse säätää itse, 

sillä kuulokkeet valitsevat parhaan yhteyden ja 
äänenlaadun automaattisesti.

Yhteensopivat kaikkien televisioiden 
kanssa

AudioBoost-TV-kuulokkeet ovat 
yhteensopivat kaikkien televisioiden kanssa, 
joissa on digitaalinen ja analoginen tuloliitäntä.

Langaton digitaalinen yhteys

Nauti häiriöttömästä kuuntelusta langattoman 
digitaalisen yhteyden avulla. Langaton 
digitaalinen yhteys takaa hyvän ja luotettavan 
yhteyden ilman häiriöitä.

Ladattava lisäakku
Stetoskooppikuulokkeiden mukana 
toimitetaan kaksi ladattavaa akkua, joissa 
kussakin on 5 tuntia käyttöaikaa. Akun 
tyhjetessä vaihda vain lisäakku tilalle ja nauti 
keskeytyksettömästä kuuntelusta jopa 10 
tunnin ajan.

Tehokas äänentoisto selkeään 
kuunteluun
Tehokkaat neodyymikaiutinelementit 
vahvistavat äänet, jolloin kuulet kaiken juuri 
niin kuin on tarkoitettukin.

Erillinen vasen/oikea säätö

Säädä äänenvoimakkuutta ja nauti erittäin 
kuuluvasta ja tasapainoisesta äänestä sekä 
vasemmalla että oikealla puolella.

Kolme taajuuskorjaimen asetusta

Jokaisella on omat mieltymyksensä, joten voit 
valita kolmesta taajuuskorjaimen asetuksesta 
sen, joka sopii parhaiten television katseluusi.

Plug & play -toiminto
Helppo asennus Plug & play -toiminnolla

Mukavat myös silmälasien kanssa
Mukavat myös lasien kanssa, mukana kolmet 
erimalliset korvatyynyt
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Kohokohdat
Langattomat AudioBoost-TV-kuulokkeet
15 mm:n elementit / suljettu takaosa Nappikuuloke, 2 kuulokkeet
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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Taajuusalue: 15–21 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Suurin äänenpainetaso: 125 dB (1 kHz)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Kanavan valinta: automaattinen
• Tehollinen alue: 50 m
• Vastaanottotaajuus: 2 400–2 483 MHz
• SN: <75 dB, 1 kHz

Käyttömukavuus
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto
• Tukiaseman ominaisuudet: LED-merkkivalo
• Akun latauksen merkkivalo
• Käyttöaika: ~5 tuntia
• Lataus vähissä -ilmaisin

Virta
• Paristot sisältyvät pakkaukseen: ladattava, Kyllä
• Paristojen määrä: 3
• Virrankulutus valmiustilassa: 50 mA

Lisätarvikkeet
• Akkulaturi: lataava telakointiasema
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Optinen kaapeli
• Television RCA-sovitin: 6 pakkausta

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 51613 99273 9
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 24 x 32 x 12 cm
• Kokonaispaino: 1,045 kg
• Nettopaino: 0,618 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,427 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,589 kg
• GTIN: 1 69 51613 99273 6
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38 x 25,5 x 31,5 cm
• Nettopaino: 1,854 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 1,735 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15,6 x 22 x 10,2 cm
• Paino: 0,241 kg
•
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Tekniset tiedot
Langattomat AudioBoost-TV-kuulokkeet
15 mm:n elementit / suljettu takaosa Nappikuuloke, 2 kuulokkeet
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