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интелигентни контроли с докосване
ържете се към цяла вселена от музика със слушалките Philips SHB9850NC. Потискайки до 99% 

 шумовете, те са вашият съвършен спътник при пътувания. Наслаждавайте се лесно на 

зиката с интелигентното сензорно управление и сдвояването с Bluetooth устройства чрез 

C с едно докосване.

Изкуството на шумопотискането
• Шумопотискането ActiveShield Pro™ намалява шума до 99%

Прецизен звук
• High Resolution аудио възпроизвежда музиката в най-чистата й форма
• 40 мм неодимови мембрани на високоговорителите осигуряват прецизен звук
• Висококачествена връзка Bluetooth 4.0
• Ергономични възглавнички за дълготрайно комфортно носене и плътно пасване

Направете живота си по-удобен
• Удобни обаждания със свободни ръце с микрофон и Bluetooth® 4.0
• Реагиращи и лесни за употреба контроли с докосване
• Лесно NFC сдвояване с едно докосване
• Акумулаторната батерия осигурява до 16 часа безжична музика
• Множественото сдвояване възпроизвежда музика и обаждания на две устройства 
едновременно

• Компактно многостранно сгъване за лесно носене и съхранение



 High resolution аудио

High Resolution аудио предлага най-добрите 
аудио характеристики, възпроизвеждайки 
оригиналните студийни мастър записи по-
добре от 16-битови/44,1 kHz CD формати. 
Това безкомпромисно качество прави High 
Resolution аудио най-добрият музикален 
спътник за любителя на музиката. Тези 
слушалки отговарят на строгите стандарти, 
които се изискват за поставяне на 
маркировката за качество Hi-Res Audio.

40-мм мембрани с висока детайлност

Фино настроените 40 мм неодимови 
мембрани в комбинация с конструкцията 
със затворен гръб на акустичната система и 
запечатването върху ушите осигуряват 
отличен звук с впечатляваща прецизност.

Компактно многостранно сгъване

Компактната многостранно сгъваема 
конструкция е идеална за спътник в 
движение.

Множествено сдвояване

Множественото сдвояване ви позволява да 
свържете слушалките си Philips с Bluetooth с 
две устройства с Bluetooth едновременно. 
Просто сдвоете двете устройства, за да се 
наслаждавате на филми и музика, докато 
безпроблемно приемате обаждания между 
тях.

Лесно NFC сдвояване

Лесното сдвояване с NFC ви позволява да 
свържете слушалките си с Bluetooth® с 

всяко устройство с Bluetooth – само с едно 
докосване.

Интелигентни контроли с докосване

Интелигентните контроли с докосване на 
десния наушник предоставят контрол на 
вашата музика и обаждания с докосване или 
плъзгане. Докоснете за възпроизвеждане и 
пауза на музиката и отговаряне на 
повиквания, плъзнете настрани, за да 
смените записите, и плъзнете нагоре или 
надолу, за да смените нивото на звука. 
Време е да забравите за търсенето на 
бутони.

Меки ергономични възглавнички

Ергономични възглавнички за дълготрайно 
комфортно носене и плътно пасване
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Аксесоари
• Аудио кабел: Аудио кабел 1,2 м
• USB кабел: Включително за зареждане
• Адаптер за самолет: Приложено
• Ръководство за бърз старт: Приложено

Звук
• Честотен обхват: 8 – 40 000 Hz*
• Импеданс: 16 ома
• Тип магнит: Неодимов
• Максимална входяща мощност: 40 mW
• Чувствителност: 109 dB
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Акустична система: Затворена
• Диафрагма: PET

Възможности за свързване
• Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия на Bluetooth: 4,0
• Максимален обхват: До 10 м
• Кабелна връзка: едностранна
• Покритие на съединителя: със златно покритие
• Дължина на кабела: 1,2 мм
• Съединител: 3,5 мм стерео

Комфорт
• Управление на разговорите: Отговаряне/
приключване на повикване, Отхвърляне на 
повикване, Заглушаване на микрофона, 
Задържане на разговор, Превключвайте между 
разговора и музиката, Отхвърляне на второ 
входящо обаждане, Превключване между 2 
разговора

• Регулиране на силата на звука

Захранване
• Тип батерия: литиево-полимерна
• Акумулаторна

• Време на изпълнение на музиката: 16* ч
• Време на готовност: 45* ч
• Време за разговор: 15* ч

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,965 lb
• Бруто тегло: 1,345 кг
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Външен кашон (л x Ш x В): 20,6 x 17,8 x 23,7 см
• Външен кашон (л x Ш x В): 8,1 x 7,0 x 9,3 инч
• Нето тегло: 1,819 lb
• Нето тегло: 0,825 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,52 кг
• Тегло на опаковката: 1,146 lb

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 21,5 x 5,5 см
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

7,7 x 8,5 x 2,2 инч
• EAN: 69 25970 70433 5
• Бруто тегло: 0,396 кг
• Бруто тегло: 0,873 lb
• Нето тегло: 0,606 lb
• Нето тегло: 0,275 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,267 lb
• Тегло на опаковката: 0,121 кг
• Начин на поставяне: И двете

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

6.1 x 7,6 x 1,8 инч
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

15,6 x 19,3 x 4,65 см
• Тегло: 0,507 lb
• Тегло: 0,23 кг
•
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* Реалните резултати е възможно да се различават
* При употреба на доставения кабел на слушалките в изкл. режим 
на ANC
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