
 

 

Philips
Draadloze hoofdtelefoon 
met ruisonderdrukking

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

SHB8850NC
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en kabels, geen lawaai en geen compromis. Ga helemaal op in uw muziek met geavanceerde 
tiveShield™ actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Maak met één tik draadloos verbinding via 
C en geniet van muziek, en beheer oproepen met SmartTouch-bediening op de oorschelpen.

De kunst van ruisonderdrukking
• ActiveShield™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 97%

Helder en natuurlijk geluid
• Neodymium-luidsprekerdrivers van 32mm zorgen voor een zeer nauwkeurig geluid
• Hoogwaardige Bluetooth 4.0
• Zachte ergonomische kussens voor langdurig draagcomfort

Voor meer gemak
• Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0
• Bediening voor oproepen, muziek en volume met schakelaars op de oorschelp
• Eenvoudig via NFC koppelen met één tik
• Oplaadbare batterij met tot wel 16 uur draadloze muziek
• Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren
• Activeer Siri en Google Now met de knop op de oorschelp
• Extra audiokabel betekent dat de muziek kan doorgaan zonder stroomvoorziening
• Compact en opvouwbaar voor eenvoudig meenemen en opbergen



 High Definition-drivers van 32 mm

Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers van 
32 mm in combinatie met een akoestisch 
systeemontwerp met gesloten achterzijde en 
afsluiting op het oor zorgen voor een 
uitstekend en zeer nauwkeurig geluid.

Extra audiokabel meegeleverd
In tegenstelling tot de meeste hoofdtelefoons 
met ruisonderdrukking werkt deze 
hoofdtelefoon met of zonder batterij om 
continu uitstekende audio te bieden, in elke 
omgeving. Als de batterij leeg is, hoeft u alleen 
maar de audiokabel aan te sluiten om verder te 
genieten van uw favoriete muziek.

Handsfree bellen
Handig handsfree bellen met microfoon en 
Bluetooth® 4.0

Multipoint

Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-
hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten 
tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee 
apparaten om te genieten van films en muziek 
terwijl u tussendoor belt.

Oplaadbare batterij
Geniet van 16 uur doorlopende 
muziekweergave zelfs met Bluetooth en 

actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, 28 uur 
wanneer alleen Bluetooth is ingeschakeld en 33 
uur wanneer alleen ANC is ingeschakeld.

Eenvoudige NFC-koppeling

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-
hoofdtelefoon met slechts één druk op de 
knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Bedieningsknoppen

Dankzij de bedieningsknoppen op de 
rechteroorschelp kunt u muziek en oproepen 
met één druk op de knop bedienen.

Zachte ergonomische kussens

Zachte ergonomische kussens voor langdurig 
draagcomfort

ActiveShield™

De actieve ruisonderdrukkingstechnologie van 
ActiveShield™ bestaat uit twee feed-
backward-microfoons voor ruisonderdrukking 
van lage frequenties. Het apparaat detecteert 
achtergrondgeluid en keert de geluidsgolf om, 
waardoor deze effectief wordt geëlimineerd en 
het achtergrondgeluid wordt omgezet in stilte.

Werkt met Siri/Google Now
De nieuwste Philips Bluetooth-hoofdtelefoon 
is compatibel met Siri en Google Now en 
hierdoor is uw virtuele assistent nog 
gemakkelijker te gebruiken. U hoeft alleen 
maar op de knop op de oorschelp te drukken 
om Siri op een iPhone te activeren of Google 
Now op een Android-apparaat.

Compact opvouwbaar

De compacte, opvouwbare constructie maakt 
het een ideale reisgenoot.
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Kenmerken
Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
32 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar
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Geluid
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET

Connectiviteit
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 4,0
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Kabelaansluiting: enkelzijdig
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo

Accessoires
• Audiokabel: Extra audiokabel van 1,2 m
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
• Vliegtuigadapter: Inclusief

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Mute-functie microfoon, Gesprek in wacht, 
Schakelen tussen muziek en gesprekken

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Afspeelduur van muziek: 16* uur

• Stand-bytijd: 45* uur
• Spreektijd: 15* uur

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 25970 70434 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,6 x 7,8 x 2 inch
• Brutogewicht: 0,323 kg
• Brutogewicht: 0,712 lb
• Nettogewicht: 0,232 kg
• Nettogewicht: 0,511 lb
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,091 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,201 lb
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Brutogewicht: 2,432 lb
• Brutogewicht: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Omdoos (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Omdoos (L x B x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 inch
• Nettogewicht: 1,534 lb
• Nettogewicht: 0,696 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,898 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,407 kg

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

6,3 x 7,1 x 1,5 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

16 x 18 x 3,8 cm
• Gewicht: 0,232 kg
• Gewicht: 0,511 lb
•
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Specificaties
Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
32 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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