
 

 

Philips
Trådlösa hörlurar med 
brusreducering

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell

SHB8850NC
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a sladdar, inget buller och inga kompromisser. Låt dig uppslukas av musiken med aktiv 
ancerad ActiveShield-brusreduceringsteknik. Anslut trådlöst med NFC-ihopparning, 
t av musik och hantera samtal med smart kontroll på öronkuddar.

Konsten bakom brusreducering
• ActiveShield™ med brusreducering minskar bruset med upp till 97 %

Klart och naturtroget ljud
• 32 mm neodymiumhögtalarelement ger precis ljudkvalitet
• Högkvalitativ Bluetooth 4.0
• Mjuka, egonomiska kuddar för komfort under lång tid

Gör tillvaron lite bekvämare
• Bekväma handsfree-samtal med mikrofon och Bluetooth® 4.0
• Kontrollera samtal, musik, volym med mera med reglage på öronsnäckan
• Enkel och snabb NFC-ihopparning
• Det laddningsbara batteriet ger upp till 16 timmars trådlös musik
• Multi-punkt spelar upp musik och samtal på två enheter samtidigt
• Aktivera Siri och Google Now genom att trycka på knappen på höljet
• Med en extra ljudkabel kan musiken fortsätta utan ström
• Kompakt, vikbar design för enkel transport och förvaring



 32 mm HD-element

Justerade neodymiumelement på 32 mm i 
kombination med ett akustiskt system med 
sluten baksida och passform på örat ger ett 
utmärkt och imponerande precisionsljud.

Extra ljudkabel medföljer
Till skillnad från de flesta hörlurarna med 
brusreducering fungerar de här med eller utan 
batteri för att konsekvent ge utmärkt ljud i alla 
miljöer. Om batteriet tar slut kan du enkelt 
ansluta ljudkabeln och fortsätta att njuta av din 
favoritmusik.

Handsfree-samtal
Bekväma handsfree-samtal med mikrofon och 
Bluetooth® 4.0

Multi-punkt

Med multi-punkt kan du ansluta dina Philips 
Bluetooth-hörlurar med två Bluetooth-
aktiverade enheter samtidigt. Du parar bara 
ihop de två enheterna och kan sedan ta del av 
filmer och musik samtidigt som du svarar på 
samtal däremellan.

Laddningsbart batteri
Lyssna på 16 timmars kontinuerlig 
musikuppspelning med Bluetooth och aktiv 

brusreducering på – 28 timmar när endast 
Bluetooth är på, och 33 timmar när endast 
ANC är på.

Enkel NFC-ihopparning

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta 
dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-
aktiverade enheter – med bara en 
knapptryckning.

Knappkontroller

Med knappkontroller på den högra 
öronsnäckan kan du styra musik och samtal 
med en tryckning.

Mjuka, ergonomiska öronkuddar

Mjuka, egonomiska kuddar för komfort under 
lång tid

ActiveShield™

ActiveShield med teknik för aktiv 
brusreducering har två mikrofoner för att 
reducera låga frekvenser. De upptäcker 
omgivande ljud och omvandlar ljudvågen, sedan 
omvandlas signalen till tystnad och 
bakgrundsljud stängs ute på ett effektivt sätt.

Fungerar med Siri/Google Now
De senaste Philips Bluetooth-hörlurarna är nu 
kompatibla med Siri och Google Now. Tryck 
bara på knappen på öronkåpan för att aktivera 
Siri på iPhone eller Google Now på Android-
enheter.

Kompakt vikbar modell

Den kompakta vikbara konstruktionen gör den 
till en perfekt bärbar följeslagare.
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Funktioner
Trådlösa hörlurar med brusreducering
32 mm element/sluten baksida On-ear, Mjuka öronkuddar, Kompakt vikbar modell
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Ljud
• Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 105 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET

Anslutningar
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo

Tillbehör
• Ljudkabel: Extra ljudkabel på 1,2 m
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning
• Flygplansadapter: Medföljer

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla mellan 
samtal och musik

• Volymkontroll

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Uppspelningstid: 16* tim

• Standby-tid: 45* timmar
• Samtalstid: 15* timmar

Förpackningens mått
• EAN: 69 25970 70434 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,6 x 7,8 x 2 tum
• Bruttovikt: 0,323 kg
• Bruttovikt: 0,712 lb
• Nettovikt: 0,232 kg
• Nettovikt: 0,511 lb
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,091 kg
• Taravikt: 0,201 lb
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,432 lb
• Bruttovikt: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Yttre kartong (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tum
• Nettovikt: 1,534 lb
• Nettovikt: 0,696 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,898 lb
• Taravikt: 0,407 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 tum
• Produktens mått (B x H x D): 16 x 18 x 3,8 cm
• Vikt: 0,232 kg
• Vikt: 0,511 lb
•
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* Det faktiska resultatet kan variera
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