
 

 

Philips
Trådløse TV-
hodetelefoner med 
AudioBoost

15 mm drivere / lukket bakside

Øretelefoner
To øretelefoner
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ilpass lydopplevelsen i hjemmet
 høyere og klarere lyd fra TV-en uten å forstyrre andre med de lette og trådløse 
C5002-TV-hodetelefonene med AudioBoost. Funksjonene automatisk av/på og 
tomatisk kanalvalg gjør livet enda mer praktisk.

Praktisk utforming
• Kompatibel med alle TV-er med optisk inngang og 3,5 mm lydinngang
• Plug & play-utforming for enkelt oppsett
• Kan brukes sammen med briller, ørepropper i tre størrelser for komfort

Perfekt lydopplevelse
• 15 mm neodymdrivere gir klar og høy lyd
• Digital trådløs tilkobling for lydopplevelser uten forstyrrelser
• Venstre-/høyre-kontroll for en tilpasset lytteopplevelse
• Tre equalizer-alternativer tilpasset ditt lydbehov
• Bruk omgivelsesmodus for å forsterke tale og få bedre samtaler
• Høy lydutgang gir høyere og bedre lyd

Enkel i bruk
• Automatisk av/på når du bruker hodetelefonene / tar dem av
• Søk automatisk etter den beste tilkoblingen
• Gå aldri tomt for batteri med et oppladbart reservebatteri



 15 mm neodymdrivere

15 mm neodymdrivere gir klar og høy lyd. En 
digital trådløs tilkobling gir høykvalitets 
overføringer og sørger for den beste lyden i sin 
klasse.

Omgivelsesmodus for å forsterke tale
Slå av TV-lyden med ett tastetrykk, så vil 
mikrofonen i TV-hodetelefonene med 
AudioBoost gjenkjenne stemmer og lyder i 
området du befinner deg i, og forsterke dem i 
ørene dine. Ha klarere samtaler med familien 
din, og fang opp lydene i omgivelsene dine 
bedre.

Automatisk av/på-funksjon

Du trenger ikke trykke på en knapp for å 
aktivere TV-hodetelefonene med AudioBoost. 
En hendig innretning oppdager automatisk om 
hodetelefonene sitter på hodet, og slår dem av 
eller på automatisk. Du trenger aldri mer å 
bekymre deg for å måtte slå av 
hodetelefonene.

Automatisk søkefunksjon
Hver gang du bruker hodetelefonene, vil de 
automatisk slå seg på og velge den beste 
tilgjengelige tilkoblingen, slik at du får den beste 
lydkvaliteten og -tilkoblingen. Du trenger ikke 
lenger finjustere og lete for å finne den beste 
tilkoblingen selv.

Kompatibel med alle TV-er

TV-hodetelefonene med AudioBoost er 
kompatible med alle TV-er med en digital og en 
analog lydinngang.

Digital trådløs tilkobling

Gled deg over en lydopplevelse uten 
forstyrrelser med digital trådløs tilkobling. 
Digital trådløs tilkobling gir en sikker tilkobling 
uten forstyrrelser

Oppladbart reservebatteri
To oppladbare batterier følger med. Hvert 
batteri har fem timer avspillingstid, noe som gir 
totalt 10 timer avspillingstid. For uavbrutt 
avspilling bytter du til reservebatteriet når 

batteriet til stetoskophodetelefonene går 
tomt.

Høy lydutgang for klarere lyd
Neodymdrivere med høy lydutgang gir 
kraftigere lyd, slik at du hører alt som det skal 
høres.

Separat venstre-/høyre-kontroll

Få ekstra høy lyd med venstre-/høyre-balanse 
og -volumkontroll for en tilpasset 
lytteopplevelse.

Tre equalizer-alternativer

Alle har sine egne lydpreferanser, så du kan 
velge mellom tre equalizer-alternativer og 
velge den som gir deg den beste TV-
opplevelsen.

Plug & play-utforming
Plug & play-utforming for enkelt oppsett

Kan brukes sammen med briller
Kan brukes sammen med briller, ørepropper i 
tre fasonger for komfort
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Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Magnettype: Neodym
• Høyttalerdiameter: 15 millimeter
• Frekvensområde: 15–21 000 Hz
• Impedans: 16 Ohm
• Maksimalt lydtrykknivå: 125 dB (1 kHz)

Tuner/mottak/overføring
• Kanalvalg: automatisk
• Effektiv rekkevidde: 50 m
• Mottaksfrekvens: 2400–2483 MHz
• SN: <75 dB ved 1 kHz

Anvendelighet
• Automatisk nettavslag
• Funksjoner på basestasjonen: LED-indikator
• Batteriladingsindikator
• Driftstid: ~5 timer
• Indikator for lavt batteri

Drift
• Batterier følger med: oppladbar, Ja
• Antall batterier: 3
• Effektforbruk i standby: 50 mA

Tilbehør
• Batterilader: dokkingstasjon for lading
• Vedlagt tilbehør: Optisk kabel
• RCA-adapter til TV: 6 sett

Mål, emballasje
• EAN: 69 51613 99273 9
• Emballasjemål (B x H x D): 24 x 32 x 12 cm
• Bruttovekt: 1,045 kg
• Nettovekt: 0,618 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,427 kg
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Bruttovekt: 3,589 kg
• GTIN: 1 69 51613 99273 6
• Yttereske (L x B x H): 38 x 25,5 x 31,5 cm
• Nettovekt: 1,854 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 1,735 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 15,6 x 22 x 10,2 cm
• Vekt: 0,241 kg
•
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