Philips
Draadloze AudioBoost
TV-hoofdtelefoon

15 mm drivers/gesloten
achterkant
Oortelefoon
2 hoofdtelefoons

Luisterervaring thuis
personaliseren
Hoor uw TV harder en duidelijker zonder anderen te storen dankzij de lichte SSC5002
draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon. Automatisch in-/uitschakelen en automatische
kanaalselectiefuncties maken het u zelfs nog gemakkelijker.
Ontworpen voor optimaal gemak
• Compatibel met alle TV's met optische en 3,5 mm audio-ingang
• Plug & Play-ontwerp voor eenvoudige installatie
• Geschikt voor gebruik met een bril en 3 oordopjes voor comfort

SSC5002

Perfecte luisterervaring
• Hoogwaardige neodymium-drivers van 15 mm zorgen voor helder en krachtig geluid
• Digitale draadloze verbinding voor storingsvrij luisterplezier
• Bediening links/rechts voor een persoonlijke ervaring
• Drie equalizeropties, zodat er altijd een is die voldoet aan uw geluidsvoorkeuren
• Omgevingsmodus voor versterking van stemmen en duidelijkere gesprekken
• Krachtige geluidsweergave, zodat u geluid duidelijker en beter hoort
Gebruiksgemak
• Automatische in-/uitschakeling tijdens het dragen en afnemen van de hoofdtelefoon
• Automatisch afstemmen op de ideale verbinding
• U zit nooit meer zonder volle batterij dankzij de extra oplaadbare batterij
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Draadloze AudioBoost TV-hoofdtelefoon

15 mm drivers/gesloten achterkant Oortelefoon, 2 hoofdtelefoons

Kenmerken
Neodymium-drivers van 15 mm

Automatische afstemfunctie
Elke keer dat u de headset draagt, wordt deze
automatisch ingeschakeld en wordt de beste
beschikbare verbinding gekozen voor de
hoogste geluidskwaliteit en beste verbinding.
Nooit meer handmatig draaien en bijstellen
voor de beste verbinding.

stethoscoophoofdtelefoon leeg is en geniet
zonder onderbrekingen.
Krachtig geluid voor extra helderheid
Krachtige neodymium-drivers geven geluid een
boost, zodat u alles hoort zoals het is bedoeld.
Aparte bediening links/rechts

Compatibel met alle TV's

Neodymium-drivers van 15 mm zorgen voor
helder en krachtig geluid. Het geluid wordt via
een digitale draadloze verbinding met hoge
kwaliteit doorgegeven.
Omgevingsmodus voor versterking van
stemmen
Schakel het TV-geluid uit met één druk op de
knop en de microfoon in de AudioBoost TVhoofdtelefoon pikt stemmen en geluiden in uw
omgeving op. Die worden vervolgens in uw
oren versterkt voor extra duidelijke
gesprekken. Bovendien hoort u uw omgeving
beter.

De AudioBoost TV-hoofdtelefoon is
compatibel met alle TV's met een digitale of
analoge audio-ingang.

Geniet van extra hard geluid met
volumeregelaars en de juiste balans links en
rechts voor een persoonlijke ervaring.
Drie equalizeropties

Digitale draadloze verbinding

Functie voor automatische in-/
uitschakeling

Geniet van een storingsvrije luisterervaring
met de digitale draadloze verbinding. De
digitale draadloze verbinding zorgt voor een
goede, veilige verbinding zonder storing
U hoeft nooit op een knop te drukken om de
AudioBoost TV-hoofdtelefoon te activeren.
Een slim mechanisme detecteert automatisch
of de hoofdtelefoon wordt gedragen en
schakelt deze automatisch in en uit. U vergeet
nooit meer uw hoofdtelefoon uit te schakelen.

Extra oplaadbare batterij
Twee oplaadbare batterijen zijn meegeleverd.
Elke batterij biedt 5 uur afspeeltijd, voor een
totale tijd van 10 uur. Gebruik de tweede
batterij als de batterij van de

Iedereen heeft zijn eigen geluidsvoorkeuren en
daarom kunt u uit drie EQ-opties de optie
vinden die u optimaal TV-plezier biedt.
Plug & Play-ontwerp
Plug & Play-ontwerp voor eenvoudige
installatie
Geschikt voor gebruik met een bril
Geschikt voor gebruik met een bril en 3
soorten oordopjes voor comfort
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Specificaties
Geluid
•
•
•
•
•
•

Akoestisch systeem: Gesloten
Magneettype: Neodymium
Diameter van luidspreker: 15 millimeter
Frequentiebereik: 15 - 21.000 Hz
Impedantie: 16 ohm
Maximaal geluidsdrukniveau: 125 dB (1 kHz)

• Meegeleverde accessoires: Optische kabel
• TV RCA-adapter: 6 sets

Afmetingen van de verpakking

Tuner/ontvangst/transmissie

• EAN: 69 51613 99273 9
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
24 x 32 x 12 cm
• Brutogewicht: 1,045 kg
• Nettogewicht: 0,618 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,427 kg
• Type schap: Beide

Comfort

Omdoos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanaalselectie: automatisch
Effectief bereik: 50 m
Ontvangstfrequentie: 2400 - 2483 MHz
SN: <75 dB bij 1 kHz
Automatisch uitschakelen
Functies basisstation: LED-indicator
Oplaadindicator batterij
Gebruiksduur: ~5 uur
Batterij bijna leeg-indicatie

Vermogen

• Inclusief batterijen: oplaadbaar, Ja
• Aantal batterijen: 3
• Stroomverbruik in stand-bystand: 50 mA

Accessoires

•
•
•
•
•
•

Brutogewicht: 3,589 kg
GTIN: 1 69 51613 99273 6
Omdoos (L x B x H): 38 x 25,5 x 31,5 cm
Nettogewicht: 1,854 kg
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Gewicht van de verpakking: 1,735 kg

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
15,6 x 22 x 10,2 cm
• Gewicht: 0,241 kg
•

• Batterijoplader: opladen op docking station
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