
 

 

Philips
Vezeték nélküli fejhallgató

SHC1300
Vezeték nélküli kényelem 

infravörös átvitellel
Élvezze a vezeték nélküli szabadságot; a mindig kényelmes használatot, a pihekönnyű 
kialakítást és a kényelmes fülpárnákat.

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!
• A kis súly kényelmesebbé teszi a hosszan tartó használatot.
• Egyszerű és könnyű összeállítás

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye
• A magas frekvenciájú rádiórendszer tiszta és éles vételt biztosít

Mindig készen áll
• Elemmel van ellátva, így azonnal megkezdheti a termék használatát



 Kis súlyú kivitel
A tartós, könnyű, minőségi anyagokból készült 
fejhallgató kényelmesebbé teszi a tartós viselést.

Nagyfrekvenciás moduláció
A nagyon nagy frekvenciájú moduláció (RF) 
használata az átviteli csatornán tiszta és éles vételt 
biztosít.

Elemmel ellátva
Nem kell elemet vennie a termék használatának 
megkezdéséhez. Csak helyezze be az elemeket, és 
kezdheti!

Kényelmes összeállítás
Egyszerű és könnyű összeállítás
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• Akusztikai rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: ferrit
• Frekvenciaátvitel: 18 - 20 000 Hz
• Érzékenység: 108 dB
• Hangszóró átmérő: 32 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Tényleges tartomány: 7 m
• Vivőfrekvencia-tartomány: 2,3 MHz (B) – 2,8 MHz 

(J)
• Csatornaszétválasztás: > 30 dB
• Moduláció: FM

Kényelem
• Működési idő: +/- 15 óra (alkáli)

Táplálás
• Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V R03/AAA
• Adókészülék áramellátása: AC/DC adapter 12 V/

200 mA

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,8 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,9 x 20,6 x 23,5 cm
• Nettó tömeg: 0,9 kg
• Táratömeg: 0,9 kg
• EAN: 87 12581 58439 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8,8 x 21,5 x 19,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,5 kg
• Nettó tömeg: 0,3 kg
• Táratömeg: 0,2 kg
• EAN: 87 12581 58438 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
•
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