
 

 

Philips
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

Drivers van 8,6 mm/gesloten 

achterzijde

Oortelefoon

SHB5850BK
Overal rijk basgeluid

Draadloos met fantastisch geluid en perfecte pasvorm
De compacte SHB5850 Bluetooth®-oordopjes hebben krachtige drivers voor tot 7 uur 
draadloos genieten van muziek.

Geniet van hoge geluidskwaliteit
• Efficiënte drivers van 8,6 mm produceren een helder en krachtig geluid
• Ovale inzetbuisjes sluiten omgevingsgeluid buiten

Brengt gemak in uw leven
• Ondersteunt Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Knoopvrije platte snoeren voor gemak voor onderweg
• Bedien en beleef draadloos uw muziek en telefoongesprekken

Ontworpen voor langdurig draagcomfort
• Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm
• Ergonomische ovale geluidsbuis voor een comfortabele pasvorm



 Bluetooth-technologie

Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-
apparaat om te genieten van kristalheldere 
muziek - draadloos.

Keuze uit 3 paar caps

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten 
(klein, middelgroot en groot) voor een 
perfecte pasvorm.

Efficiënte drivers van 8,6 mm

Compacte en efficiënte luidsprekerdrivers van 
8,6 mm produceren een nauwkeurig geluid 
voor meer luisterplezier onderweg.

Ergonomische ovale geluidsbuis

De ovale vorm van de buis is ontworpen op 
basis van uitgebreid onderzoek naar het 
menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt 
voor een optimale pasvorm en optimaal 
draagcomfort voor totaal muziekgenot.

Ovale inzetbuisjes

Ovale inzetbuisjes sluiten omgevingsgeluiden 
buiten, terwijl het halfgesloten ontwerp zorgt 
voor betere basprestaties.

Knoopvrij plat snoer
Plat snoer met antislipmateriaal zorgt dat het 
snoer niet in de knoop raakt.

Draadloze muziek en draadloos bellen

Koppel uw smartphone met uw hoofdtelefoon 
via Bluetooth en geniet van de vrijheid en het 
plezier van kristalheldere muziek en 
telefoongesprekken - zonder gedoe met 
kabels. Wissel tussen nummers en 
beantwoord oproepen met de eenvoudig te 
gebruiken afstandsbediening.
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Kenmerken
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde Oortelefoon
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Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-versie: 4,1

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeelduur van muziek: 7* uur
• Stand-bytijd: 150 uur*
• Spreektijd: 7*

Geluid
• Frequentiebereik: 10 - 21.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Diameter van luidspreker: 8,6 mm
• Gevoeligheid: 107 dB

• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET
• Type: Dynamisch
• Geluidsverbetering: Echoregeling, 

Ruisonderdrukking
• Spreekspoel: Koper

Omdoos
• Brutogewicht: 0,26 kg
• GTIN: 1 69 25970 71209 2
• Omdoos (L x B x H): 11 x 10,7 x 19 cm
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,185 kg
• Nettogewicht: 0,075 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,3 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,065 kg
• Nettogewicht: 0,025 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• EAN: 69 25970 71209 5

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 0 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Gewicht: 0,012 kg
•
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Specificaties
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde Oortelefoon

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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