
 

 

Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

Přes uši

SHC5100
Svoboda bezdrátového připojení

Plně nabíjecí bezdrátová sluchátka
Nemusíte si dělat starosti s kabely a můžete se doma pohybovat zcela volně a užívat si 
hudbu. Lehké dobíjecí provedení těchto sluchátek Philips SHC5100/10 zajistí, že 
i dlouhodobé nošení bude příjemné.

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením
• 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk
• Bezdrátový přenos v pásmu FM pro svobodu pohybu

Pohodlí na dlouho
• Samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk
• Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Pohodlí
• Plně dobíjecí provedení
• Zvolte si ze dvou kanálů a minimalizujte rušení



 32mm vinutí reproduktoru
32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale 
výkonný prvek, který podává nezkreslený zvuk při 
libovolném vstupním výkonu.

Samonastavovací vnitřní sluchátkový 
oblouk
Sluchátka nošená venku se typicky nastavují 
posunutím prodloužitelného sluchátkového oblouku 
na místo. Tento úkon může být těžkopádný, neboť je 
většinou třeba jej provádět při každém použití 
sluchátek. Díky flexibilitě samonastavovacího 
vnitřního sluchátkového oblouku připevníte svou 
hudbu rychleji a snadněji. Automaticky se přizpůsobí 
tvaru a velikosti vaší hlavy.

Lehké provedení
Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, 
lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při 
delším nošení.

Bezdrátový přenos v pásmu FM
Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysíláním 
FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu 
v jiné místnosti.

Plně dobíjecí provedení
Sluchátka jsou konstruována pro použití 
s akumulátory. Nemusíte si dělat starosti s výdaji za 
opakovaný nákup baterií.

Dva přenosové kanály
Dva přenosové kanály vám zaručí radost s poslechu, 
protože snadno přepnete na kanál s lepším příjmem.
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Citlivost: 100 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Impedance: 24 ohm

Tuner/příjem/vysílání
• Separace kanálů: > 30 dB
• Frekvence pilotního tónu: 19 kHz
• Účinný dosah: 100 m
• Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 - 865,0 MHz
• Modulace: FM
• Počet kanálů: 2

Pohodlí
• Kontrolky nabíjení baterií: Ano
• Dvojitý systém PLL: Ano
• Doba provozu: ~10 hodin
• Automatické vypnutí: Ano

Spotřeba
• Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
• Napájený vysílač: Napájecí adaptér 8 V / 200 mA

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,86 kg
• Čistá hmotnost: 1,254 kg
• Hmotnost obalu: 1,606 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnější obal (D x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• GTIN: 1 69 23410 70493 5

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 32 x 10 cm
• Hrubá hmotnost: 0,752 kg
• Čistá hmotnost: 0,418 kg
• Hmotnost obalu: 0,334 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Displej
• EAN: 69 23410 70493 8
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 19,5 x 22 x 8,5 cm
• Hmotnost: 0,178 kg
•
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