
 

 

Philips
Trådløse, støjreducerende 
hovedtelefoner

40mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning

SHB9850NC
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t til et helt musikunivers med SHB9850NC-hovedtelefonerne fra Philips. Op til 99 % 
jreduktion gør hovedtelefonerne til din ultimative rejsemakker. Du kan nemt nyde musikken 
ket være finger-touch-kontrol og NFC-parring med Bluetooth-enheder med et enkelt tryk.

Støjdæmpningens kunst
• ActiveShield Pro™-støjreduktion reducerer støj med op til 99 %

Præcis lyd
• Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
• 40 mm neodym-højttalerenheder giver præcis lyd
• Bluetooth 4.0 af høj kvalitet
• Ergonomiske ørepuder, som er behagelige at have på i lang tid og har en tæt forsegling

Gør livet mere praktisk
• Praktisk, håndfrit opkald med mikrofon og Bluetooth® 4,0
• Hurtigt reagerende og brugervenlige berøringsfunktioner
• Enkel NFC-parring med et enkelt tryk
• Genopladeligt batteri giver op til 16 timers trådløs musik
• Multi-point afspiller musik og opkald på to enheder på én gang
• Kompakt flervejssammenfoldning, der giver nem transport og opbevaring
• Ekstra lydkabel gør, at musikken kan fortsætte uden strøm



 Lyd i høj opløsning

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for 
lydgengivelse og en mere virkelighedstro 
genskabelse af de originale masteroptagelser i 
studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. 
Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj 
opløsning til musikelskerens foretrukne 
ledsager inden for lyd. Disse hovedtelefoner 
lever op til de strenge standarder, der kræves 
for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj 
opløsning.

40 mm drivere med høj opløsning

Præcist afstemte 40 mm neodym-drivere 
kombineret med et akustisk system med lukket 
bagside og over-ear-forsegling giver en 
fremragende og imponerende præcis lyd.

Kompakt flervejssammenfoldning

En kompakt flervejssammenfoldelig 
konstruktion er ideel til en rejseledsager.

Multi-point

Multi-point giver dig mulighed for at tilslutte 
dine Philips Bluetooth-hovedtelefoner med to 
Bluetooth-aktiverede enheder samtidigt. Du 
skal blot parre de to enheder for at kunne nyde 
film og musik, mens du uden besvær modtager 
opkald undervejs.

Enkel NFC-parring

Enkel NFC-parring gør det muligt at slutte dine 
Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som 

helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en 
enkelt berøring.

Berøringsfunktioner

Berøringsfunktioner på højre ørekapsel lader 
dig betjene din musik og dine opkald med et 
tryk eller et stryg med fingeren. Tryk for at 
afspille musik, sætte musik på pause og besvare 
opkald, stryg til siden med fingeren for at skifte 
nummer, og stryg op og ned for at ændre 
lydstyrken. Det er tid til at glemme alt om at 
lede efter knapper.

Bløde, ergonomiske ørepuder

Ergonomiske ørepuder, som er behagelige at 
have på i lang tid og har en tæt forsegling
SHB9850NC/00

Vigtigste nyheder
Trådløse, støjreducerende hovedtelefoner
40mm drivere/lukket bagside Over-ear, Bløde ørepuder, Flad sammenfoldning
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Tilbehør
• Lydkabel: Ekstra 1,2 m lydkabel
• USB-kabel: Medfølger til opladning
• Flyadapter: Inklusive
• Lynhåndbog: Inklusive

Lyd
• Frekvensområde: 8-40.000 Hz*
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 109 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: PET

Tilslutningsmuligheder
• Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,0
• Maks. rækkevidde: Op til 10 m
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Stik-finish: forgyldt
• Kabellængde: 1,2 mm
• Stik: 3,5 mm stereo

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Mikrofon-afbryder, Opkald i venteposition, Skift 
mellem opkald og musik, Afvis det næste indgående 
opkald, Skift mellem 2 opkald

• Lydstyrke

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig
• Musikspilletid: 16* t

• Standby-tid: 45* timer
• Taletid: 15* timer

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,965 lb
• Bruttovægt: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Ydre indpakning (L x B x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

8,1 x 7,0 x 9,3 tommer
• Nettovægt: 1,819 lb
• Nettovægt: 0,825 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,52 kg
• Taravægt: 1,146 lb

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,7 x 8,5 x 2,2 tommer
• EAN: 69 25970 70433 5
• Bruttovægt: 0,396 kg
• Bruttovægt: 0,873 lb
• Nettovægt: 0,606 lb
• Nettovægt: 0,275 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,267 lb
• Taravægt: 0,121 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

6,1 x 7,6 x 1,8 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Vægt: 0,507 lb
• Vægt: 0,23 kg
•
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Specifikationer
Trådløse, støjreducerende hovedtelefoner
40mm drivere/lukket bagside Over-ear, Bløde ørepuder, Flad sammenfoldning

* De faktiske resultater kan variere
* Ved brug af hovedtelefonkablet i tilstanden med slukket ANC

http://www.philips.com

