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 απολαµβάνετε µουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου, 

στερεοφωνικών ακουστικών σας παρέχει τη µέγιστη ελευθερία κινήσεων.
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Philips
Ασύρµατα ακουστικά HiFi

SHC8525



 

Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Κλειστό
• Συχνότητα απόκρισης: 10 - 22 000 Hz
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Ευαισθησία: 100 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40
• Λόγος σήµατος/θορύβου: ~70dB

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19 kHz
• Eµβέλεια απόδοσης: 100 µ.
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 863,0 - 865,0 MHz
• ∆ιαχωρισµός καναλιών: > 30 dB
• ∆ιαµόρφωση: FM
• Αριθµός καναλιών: 3

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας
• Χρόνος λειτουργίας: +/- 15 ώρες
• Ένδειξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας
• ∆ιπλό PLL

Ρεύµα
• Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Τροφοδοτικό, ποµπός: Μετασχηµατιστής AC/

DC 12 V/200 mA

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

23,4 x 33,4 x 12,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,367 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,043 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,324 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 4,8 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40 x 26 x 35 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,129 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,671 κ.
•
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