
 

 

Philips
Bezdrátová sluchátka 
Bluetooth®

8,6mm reproduktory / uzavřená

Do uší

SHB5850BK
Bohaté basy kdekoliv

Dokonale padnoucí bezdrátová sluchátka se skvělým zvukem
Kompaktní sluchátka SHB5850 Bluetooth® jsou vybavena výkonnými reproduktory 
a nabízí až 7 hodin bezdrátového hudebního požitku.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Účinné 8,6mm reproduktory poskytují čistý a silný zvuk
• Vložky oválných zvukovodů blokují okolní hluk

Vnese vám do života pohodlí
• Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Ploché kabely, které se nezamotávají, pro pohodlí na cestách
• S bezdrátovým ovládáním si užijete hudbu i volání

Navrženo pro dlouhé pohodlné nošení
• Vyberte si ze 3 párů nástavců ty, které vám nejlépe padnou
• Ergonomický oválný zvukovod kvůli skutečně pohodlnému přizpůsobení



 Technologie Bluetooth

Spárujte svá sluchátka s jakýmkoli zařízením 
Bluetooth a vychutnejte si křišťálově čistou hudbu – 
bez kabelů.

Výběr ze 3 párů nástavců

Nástavce se dodávají ve 3 velikostech, malé, střední 
a velké, a umožňují tak přizpůsobivé dokonalé 
padnutí.

Účinné 8,6mm reproduktory

Malé a účinné 8,6mm reproduktory poskytují přesný 
zvuk se silnými basy a skvělý zážitek z poslechu na 
cestách.

Ergonomický oválný zvukovod

Oválný tvar zvukovodu se dodává na základě 
rozsáhlého výzkumu lidského ucha. Ergonomický 
tvar je navržen tak, aby se pohodlně přizpůsobil 
libovolnému uchu a zajišťuje optimální padnutí a 
pohodlí pro dokonalý zážitek z hudby.

Vložky oválných zvukovodů

Vložky oválných zvukovodů blokují okolní hluk a 
jejich polouzavřená stavba zajišťuje lepší výkon basů.

Plochý kabel, který se nezamotává
Protiskluzový plochý kabel zajistí, že nikdy nedojde 
k zamotání.

Bezdrátová hudba a telefonní hovory

Spárujte své chytré zařízení se sluchátky pomocí 
technologie Bluetooth a užívejte si svobodný a 
příjemný poslech křišťálově čisté hudby i volání – bez 
změti kabelů. Snadno přepínejte skladby a přijímejte 
hovory přes jednoduchý dálkový ovladač.
SHB5850BK/00

Specifikace
Příslušenství
• Stručný návod k rychlému použití: Včetně
• Kabel USB: zahrnut pro nabíjení

Design
• Barva: Černá

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximální dosah: Až 10 m
• Verze Bluetooth: 4,1

Pohodlí
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Opakované vytáčení 
posledního čísla, Přidržení hovoru, Přepínání mezi 
hovorem a hudbou

• Ovládání hlasitosti: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba přehrávání hudby: 7* h
• Doba v pohotovostním režimu: 150 hodin*
• Doba hovoru: 7*

Zvuk
• Frekvenční rozsah: 10 - 21 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 20 mW
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Citlivost: 107 dB
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: PET
• Typ: Dynamický
• Vylepšení zvuku: Potlačení ozvěny, Redukce šumu
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,26 kg
• GTIN: 1 69 25970 71209 2
• Vnější obal (D x Š x V): 11 x 10,7 x 19 cm
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,185 kg
• Čistá hmotnost: 0,075 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,3 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,065 kg
• Čistá hmotnost: 0,025 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• EAN: 69 25970 71209 5

Rozměry výrobku
• Délka kabelu: 0 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Hmotnost: 0,012 kg
•

* Skutečné výsledky se mohou lišit
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