
 

 

Philips
Auscultadores Hi-Fi sem 
fios

SHC8575
Som excepcional sem fios

Liberdade para desfrutar de música em casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com 
funcionalidade de sintonização automática e melhoramento de som, estes auscultadores 
estéreo são perfeitos para uma utilização cómoda.

Até se esquece que os está a usar!
• As almofadas e a fita para a cabeça suaves asseguram o conforto
• 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
• Almofadas suaves, pré-moldadas para os ouvidos asseguram uma adaptação confortável

A experiência de audição sem fios perfeita
• A funcionalidade de melhoramento de graves reforça a reprodução dos tons graves
• A sintonização automática cómoda garante a melhor recepção
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Sempre pronto a partir
• Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
• Carregamento simples e cómodo com uma base sem fios



 Almofada e fita para a cabeça suaves
Os materiais resistentes e suaves da almofada e do 
arco de cabeça asseguram o conforto após uma 
longa utilização.

Protecção acústica - 3 posições
Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos 
graves graças à protecção para as orelhas com três 
formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Controlador dos altifalantes, 40 mm
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de 
um material composto de Mylar, altamente sensível 
e potente, que proporciona som sem qualquer 
distorção audível.

Transmissão FM sem Fios
Graças à transmissão FM sem fios de elevada 
frequência, que permite atravessar paredes, pode 
continuar a ouvir a música noutro compartimento.

Sintonização automática cómoda
A sintonização automática cómoda garante a melhor 
recepção

Almofadas suaves, pré-moldadas para os 
ouvidos
Almofadas suaves, pré-moldadas para os ouvidos 
asseguram uma adaptação confortável

Carregamento simples e cómodo
Carregamento simples e cómodo com uma base sem 
fios

Funcionalidade de melhoramento de 
graves
A funcionalidade de melhoramento de graves reforça 
a reprodução dos tons graves
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
• Tipo de magneto: Neodímio
• Sensibilidade: 100 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Rácio sinal-ruído: 70 dB

Sintonizador/recepção/transmissão
• Separação de canais: >30 dB
• Frequência do tom piloto: 19
• Alcance efectivo: 100 m
• Limites de frequência da portadora: 863,0 - 

865,0 MHz
• Modulação: FM
• Selecção de canal: automática
• Número de canais: 3

Comodidade
• Desactivação automática
• Indicador de carregamento da bateria
• Indicador de bateria fraca
• PLL Duplo
• Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

Alimentação
• Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 

12 V/200 mA

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,75 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39 x 26 x 32,5 cm
• Peso líquido: 1,992 kg
• Tara: 1,758 kg
• GTIN: 1 69 23410 71056 1
• Número de embalagens para o consumidor: 3

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

24 x 32 x 12,2 cm
• Peso bruto: 1,04 kg
• Peso líquido: 0,664 kg
• Tara: 0,376 kg
• EAN: 69 23410 71056 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

19,5 x 20 x 10 cm
• Peso: 0,316 kg
•

Especificações
Auscultadores Hi-Fi sem fios
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