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SHB9850NC

V
s 
Po
a d
do
íce zvuku, méně hluku
chytrým dotykovým ovládáním
nořte se do světa hudby se sluchátky Philips SHB9850NC. Potlačují až 99 % hluku, 
íky tomu se stanou vaším parťákem na cesty. Užívejte si hudbu snadno díky chytrému 
tykovému ovládání a technologii NFC pro spárování se zařízeními Bluetooth.

Umění potlačení hluku
• Technologie potlačení hluku ActiveShield Pro™ zredukuje hluk až o 99 %

Přesný zvuk
• Zvuk s nejvyšší kvalitou reprodukuje hudbu v nejčistší podobě
• 40mm neodymové reproduktory zajišťují přesný zvuk
• Vysoce kvalitní Bluetooth 4.0
• Ergonomické náušníky pro pohodlné dlouhé nošení a těsné usazení

Pro pohodlnější život
• Pohodlné volání handsfree s mikrofonem a technologií Bluetooth® 4.0
• Responzivní a uživatelsky přívětivé chytré dotykové ovládání
• Snadné párování NFC jedním klepnutím
• Nabíjecí baterie nabízí až 16 hodin bezdrátového přehrávání hudby
• Funkce Multi-point umožní přehrávat hudbu a telefonovat na dvou přístrojích současně.
• Kompaktní s více způsoby skládání pro snadné přenášení a skladování
• Zvukový kabel navíc znamená, že hudba může hrát dál bez nepájení



 Zvuk s nejvyšší kvalitou

Zvuk s nejvyšší kvalitou představuje špičku ve 
svém odvětví. Originální studiové nahrávky 
dokážou sluchátka reprodukovat věrohodněji 
než 16bit/44,1kHz formáty CD. Díky 
nekompromisní kvalitě zvuku jsou nejlepším 
společníkem pro milovníky hudby. Tato 
sluchátka splňují nejpřísnější normy nutné pro 
získání razítka zvuku s nejvyšší kvalitou.

40mm neodymové reproduktory 
s vysokým rozlišením

Jemně vyladěné 40mm neodymové 
reproduktory v kombinaci s uzavřeným 
designem akustického systému a těsnění přes 
uši poskytují skvělý a působivý přesný zvuk.

Kompaktní, více způsobů skládání

Kompaktní konstrukce s více způsoby skládání 
je ideálním společníkem na cesty.

Multi-point

Funkce Multi-point vám umožní připojit 
sluchátka Philips Bluetooth současně ke dvěma 
zařízením s aktivní technologií Bluetooth. 
Jednoduše obě zařízení spárujte a užívejte si 
filmy i hudbu – a mezitím můžete snadno 
telefonovat.

Snadné párování NFC

Snadné párování NFC umožňuje propojení 
sluchátek Bluetooth® s jakýmkoli zařízením 

s podporou technologie Bluetooth® – jediným 
dotykem.

Chytré dotykové ovládání

Chytré dotykové ovládací prvky na pravém 
náušníku vám umožňují ovládat hudbu a hovory 
pomocí klepnutí nebo pohybem prstu. 
Klepněte pro přehrání, pozastavení hudby a 
přijímání hovorů, posunem prstu do strany 
přepínáte skladby a posunutím nahoru a dolů 
měníte hlasitost. Je na čase zapomenout na 
všechna ta tlačítka.

Měkké ergonomické náušníky

Ergonomické náušníky pro pohodlné dlouhé 
nošení a těsné usazení
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Příslušenství
• Audiokabel: 1,2m audiokabel navíc
• Kabel USB: zahrnut pro nabíjení
• Adaptér do letadla: Včetně
• Stručný návod k rychlému použití: Včetně

Zvuk
• Frekvenční rozsah: 8 – 40 000 Hz*
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 109 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: PET

Možnosti připojení
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 4,0
• Maximální dosah: Až 10 m
• Kabelové propojení: jednostranné
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Pohodlí
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Ztlumení mikrofonu, Přidržení 
hovoru, Přepínání mezi hovorem a hudbou, 
Odmítnutí druhého příchozího hovoru, Přepínání 
mezi 2 hovory

• Ovládání hlasitosti: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí: Ano

• Doba přehrávání hudby: 16* h
• Doba v pohotovostním režimu: 45* h
• Doba hovoru: 15* h

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,965 lb
• Hrubá hmotnost: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Vnější obal (D x Š x V): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 8,1 x 7,0 x 9,3 palců
• Čistá hmotnost: 1,819 lb
• Čistá hmotnost: 0,825 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,52 kg
• Hmotnost obalu: 1,146 lb

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 8,5 x 2,2 palců
• EAN: 69 25970 70433 5
• Hrubá hmotnost: 0,396 kg
• Hrubá hmotnost: 0,873 lb
• Čistá hmotnost: 0,606 lb
• Čistá hmotnost: 0,275 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,267 lb
• Hmotnost obalu: 0,121 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

6,1 x 7,6 x 1,8 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Hmotnost: 0,507 lb
• Hmotnost: 0,23 kg
•
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* Skutečné výsledky se mohou lišit
* Při používání kabelu sluchátek dodávaného v režimu s vypnutou 

funkcí ANC

http://www.philips.com

