
 

Philips
Fones de ouvido wireless

SHC2000
Infravermelho wireless

Para TV
Estes fones de ouvido sem fio com transmissão via infravermelho possuem baterias 
recarregáveis e combinam qualidade, conforto e liberdade de movimentos.

Você esquece que está usando!
• O design leve melhora o conforto no uso prolongado.
• A alça interna auto-ajustável oferece um encaixe mais confortável

A experiência perfeita de audição wireless
• RF de alta freqüência garante uma recepção clara e nítida
• O ALC ajuda na prevenção de distorção audível de sinais de entrada

Sempre pronto para acompanhá-lo
• A transmissão wireless por infravermelho oferece liberdade de movimento.
• Reduz as despesas, usando pilhas recarregáveis
 



 Design leve
Materiais leves e de alta qualidade oferecem 
conforto total no uso prolongado do fone de ouvido.

Alça interna auto-ajustável
A alça interna torna perfeito o encaixe em sua 
cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente.

Modulação de alta freqüência
O uso de modulações de freqüência (RF) muito altas 
para o link de transmissão garante uma recepção 
clara e de boa qualidade.

ALC - Controle de nível automático
Este circuito eletrônico inteligente assegura que o 
nível de entrada de áudio seja automaticamente 
ajustado no nível correto, prevenindo a distorção e 
preservando sua experiência auditiva.

Transmissão wireless por infravermelho
A transmissão wireless por infravermelho oferece 
liberdade, sem cabos.

Sistema recarregável
O conjunto de fone de ouvido incorpora recursos 
para recarregar pilhas.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Resposta de freqüência: 18 a 20.000 Hz
• Sensibilidade: 108 dB
• Diâmetro do alto-falante: 32 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Intervalo efetivo: 7 m
• Separação de canais: > 30 dB
• Faixa de freqüência da portadora: 2,3 MHz (L) - 2,8 

MHz (R)
• Modulação: FM

Praticidade
• Tempo de operação: +/- 15 horas

Alimentação
• Fone de ouvido com fonte de alimentação: 2 x 1,5 

V NiMH R03/AAA
• Transmissor com fonte de alimentação: Adaptador 

AC/DC 12V/200mA

Embalagem interna
• Peso bruto: 4,505 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

38,3 x 27,3 x 21,6 cm
• Peso líquido: 3,042 kg
• Peso da embalagem: 1,463 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 11,28 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

44,2 x 32,7 x 51,3 cm
• Peso líquido: 6,084 kg
• Peso da embalagem: 5,196 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20 x 22 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,68 kg
• Peso líquido: 0,507 kg
• Peso da embalagem: 0,173 kg
•
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