
 

 

Philips
Langattomat 
melunvaimennuskuulokkee
t

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kompaktit, taittuvat

SHB8850NC

E
la
Ei 
vo
av
nemmän ääntä, vähemmän melua
ngattomasti
enää johtoja ja hälyä. Aktiivinen ActiveShield™-melunvaimennus poistaa taustahälyn, ja 
it uppoutua musiikkiin. Muodosta langaton yhteys yhden kosketuksen NFC-tekniikan 
ulla ja ohjaa puheluita kuulokkeiden ohjauspainikkeilla.

Täydellinen melunvaimennus
• ActiveShield™-melunvaimennus vähentää melua jopa 97 prosenttia

Kirkas ja luonnollinen ääni
• 32 mm:n neodyymikaiutinelementit toistavat äänen tarkasti
• Huippulaadukas Bluetooth 4.0
• Pehmeitä ja ergonomisia korvatyynyjä on mukava käyttää pidempäänkin

Tee elämästä helpompaa
• Mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 takaavat kätevät handsfree-puhelut
• Hallitse puheluita, musiikkia ja äänenvoimakkuutta korvakuvun säätimillä
• Kätevä yhden kosketuksen NFC-pariliitos
• Ladattavan akun ansiosta kuuntelet musiikkia langattomasti jopa 16 tuntia
• Multipoint-toiminnolla voit toistaa musiikkia ja puheluita kahdesta laitteesta samanaikaisesti
• Käynnistä Siri ja Google Now kuulokkeen painikkeella
• Ylimääräisellä äänijohdolla varmistat musiikin kuulumisen myös ilman virtalähdettä
• Kompaktia ja taittuvaa laitetta on helppo kuljettaa mukana ja säilyttää



 32 mm:n kaiutinelementit

Tarkasti viritetyt 32 mm:n neodyymielementit, 
akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin 
peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan 
äänentoiston.

Pakkauksessa mukana ylimääräinen 
äänikaapeli
Toisin kuin useimmat muut melua vaimentavat 
kuulokkeet, nämä kuulokkeet toimivat myös 
ilman akkua. Voit siis nauttia ensiluokkaisesta 
äänentoistosta missä tahansa. Jos akku loppuu, 
voit liittää äänijohdon ja jatkaa lempimusiikkisi 
kuuntelua.

Handsfree-puhelut
Mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 takaavat kätevät 
handsfree-puhelut

Multipoint – usean laitteen 
samanaikainen tuki

Multipoint-toiminnolla voit liittää Philipsin 
Bluetooth-kuulokkeet kahteen Bluetooth-
laitteeseen samanaikaisesti. Muodosta vain 
pariliitos kahteen laitteeseen, niin voit nauttia 

elokuvista tai musiikista ja vastata välissä 
puheluihin.

Ladattava akku
Akku kestää 16 tuntia, kun sekä Bluetooth että 
aktiivinen melunvaimennus ovat käytössä. Jos 
vain Bluetooth on käytössä, akunkesto on 28 
tuntia. Jos vain aktiivinen melunvaimennus on 
käytössä, akunkesto on 33 tuntia.

Kätevä NFC-pariliitos

Kätevän NFC-pariliitoksen ansiosta 
Bluetooth®-kuulokkeet on helppo yhdistää 
mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen yhdellä 
kosketuksella.

Painikeohjaimet

Oikean korvakuvun painikeohjaimilla voit 
hallita musiikkia ja puheluita vaivattomasti.

Pehmeät, ergonomiset korvatyynyt

Pehmeitä ja ergonomisia korvatyynyjä on 
mukava käyttää pidempäänkin

ActiveShield™

Aktiivinen ActiveShield™-
melunvaimennustekniikka sisältää kaksi 
takaisinpäin syöttävää mikrofonia, jotka 
vaimentavat matalataajuisia ääniä. Järjestelmä 
tunnistaa ympäristön äänet ja luo niille 
vastakkaisen ääniaallon, joka vaimentaa 
taustamelun täysin.

Yhteensopiva Sirin ja Google Now'n 
kanssa
Uusimmat Philipsin Bluetooth-kuulokkeet 
tukevat Siri- ja Google Now -
puheentunnistustoimintoja, joten niiden käyttö 
on nyt entistäkin helpompaa. Paina vain 
kuulokekupin painiketta, niin voit heti 
käynnistää Sirin iPhonessasi tai Google Now'n 
Android-laitteessasi.
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Kohokohdat
Langattomat melunvaimennuskuulokkeet
32 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyynyt, Kompaktit, taittuvat
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Ääni
• Taajuusalue: 10–22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 30 mW
• Herkkyys: 105 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET

Liitännät
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 4,0
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Johtoliitäntä: yksipuolinen
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo

Lisätarvikkeet
• Äänijohto: Ylimääräinen äänikaapeli (1,2 m)
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten
• Sovitin lentokoneeseen: Mukana

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Mikrofonin mykistys, 
Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja musiikin 
välillä

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri

• ladattava
• Musiikin toistoaika: 16* h
• Valmiusaika: 45* h
• Puheaika: 15* h

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 25970 70434 2
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,4 x 19,9 x 5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 7,6 x 7,8 x 2 tuumaa
• Kokonaispaino: 0,323 kg
• Kokonaispaino: 0,712 lb
• Nettopaino: 0,232 kg
• Nettopaino: 0,511 lb
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Taara: 0,091 kg
• Taara: 0,201 lb
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,432 lb
• Kokonaispaino: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 8 x 6,4 x 8,5 tuumaa
• Nettopaino: 1,534 lb
• Nettopaino: 0,696 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,898 lb
• Taara: 0,407 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,3 x 7,1 x 1,5 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16 x 18 x 3,8 cm
• Paino: 0,232 kg
• Paino: 0,511 lb
•
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Tekniset tiedot
Langattomat melunvaimennuskuulokkeet
32 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyynyt, Kompaktit, taittuvat

* Saattaa vaihdella
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