
 

 

Philips
Langattomat 
melunvaimennuskuulokkee
t

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kompaktit, taittuvat

SHB9850NC

E
äl
Su

tau

mu

ku
nemmän ääntä, vähemmän melua
ykkäillä kosketuspainikkeilla
kella musiikin maailmaan Philips SHB9850NC-kuulokkeilla. Melunvaimennus poistaa 99 % 

stahälystä, joten kuulokkeet sopivat erinomaisesti myös matkalle. Nauti musiikista helposti 

odostamalla Bluetooth-yhteys yhden kosketuksen NFC-tekniikan avulla ja ohjaa toimintoja 

ulokkeiden älykkäillä kosketuspainikkeilla.

Täydellinen melunvaimennus
• ActiveShield Pro™ -melunvaimennus vähentää melua jopa 99 %

Erittäin tarkka äänentoisto
• HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
• 40 mm:n neodyymikaiutinelementit toistavat äänen tarkasti
• Huippulaadukas Bluetooth 4.0
• Ergonomiset pehmustetut korvatyynyt varmistavat kuulokkeiden istuvuuden ja 

käyttömukavuuden

Tee elämästä helpompaa
• Mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 takaavat kätevät handsfree-puhelut
• Älykkäät ja helppokäyttöiset kosketuspainikkeet
• Kätevä yhden kosketuksen NFC-pariliitos
• Ladattavan akun ansiosta kuuntelet musiikkia langattomasti jopa 16 tuntia
• Multipoint-toiminnolla voit toistaa musiikkia ja puheluita kahdesta laitteesta samanaikaisesti
• Kompakti ja taittuva ratkaisu on helppo kuljettaa mukana ja säilyttää



 Erittäin tarkka ääni

HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun 
parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen 
studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-
muotoa uskollisemmin. Tinkimättömän laadun 
vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. 
Nämä kuulokkeet täyttävät HD-äänen 
laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit.

40 mm:n teräväpiirtoelementit

Tarkasti viritetyt 40 mm:n neodyymielementit, 
akustisesti suljettu kotelo ja korvat täysin 
peittävä rakenne takaavat erittäin tarkan 
äänentoiston.

Kompakti ja taittuva ratkaisu

Useaan eri asentoon taittuvan kompaktin 
rakenteen ansiosta kuulokkeita on kätevä 
kuljettaa mukana.

Multipoint – usean laitteen 
samanaikainen tuki

Multipoint-toiminnolla voit liittää Philipsin 
Bluetooth-kuulokkeet kahteen Bluetooth-
laitteeseen samanaikaisesti. Muodosta vain 
pariliitos kahteen laitteeseen, niin voit nauttia 
elokuvista tai musiikista ja vastata välissä 
puheluihin.

Kätevä NFC-pariliitos

Kätevän NFC-pariliitoksen ansiosta 
Bluetooth®-kuulokkeet on helppo yhdistää 
mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen yhdellä 
kosketuksella.

Älykkäät kosketuspainikkeet

Voit hallita musiikkia ja puheluita vaivattomasti 
napauttamalla tai pyyhkäisemällä oikean 
korvakuvun älykkäitä kosketuspainikkeita. 

Toista musiikkia, keskeytä toisto tai vastaa 
puheluihin napauttamalla painikkeita. Vaihda 
kappaletta pyyhkäisemällä painikkeita 
sivusuunnassa, ja säädä äänenvoimakkuutta 
pyyhkäisemällä painikkeita ylös- tai alaspäin. 
Kuulokkeiden käyttö ei ole koskaan ollut näin 
vaivatonta!

Pehmeät, ergonomiset korvatyynyt

Ergonomiset pehmustetut korvatyynyt 
varmistavat kuulokkeiden istuvuuden ja 
käyttömukavuuden

ActiveShield Pro™

Hybriditekniikkaa hyödyntävä aktiivinen 
ActiveShield Pro™ -melunvaimennus sisältää 
neljä mikrofonia. Kahta takaisinpäin syöttävää 
mikrofonia käytetään matalataajuisten äänien 
vaimentamiseen, ja eteenpäin syöttävät 
mikrofonit tehostavat keski- ja korkeataajuista 
melunvaimennusta. Yhdistelmän ansiosta 
melunvaimennus toimii tehokkaasti laajalla 
taajuusalueella ja varmistaa näin ensiluokkaisen 
äänentoiston kaikissa ympäristöissä.
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Kohokohdat
Langattomat melunvaimennuskuulokkeet
40 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyynyt, Kompaktit, taittuvat
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Lisätarvikkeet
• Äänijohto: Ylimääräinen äänikaapeli (1,2 m)
• USB-johto: Lataamista varten
• Sovitin lentokoneeseen: Mukana
• Pikaopas: Mukana

Ääni
• Taajuusalue: 8–40 000 Hz*
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 40 mW
• Herkkyys: 109 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET

Liitännät
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 4,0
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Johtoliitäntä: yksipuolinen
• Liittimen pinnoitus: kultaus
• Johdon pituus: 1,2 mm
• Liitin: 3,5 mm stereo

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Mikrofonin 
mykistys, Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja 
musiikin välillä, Hylkää toinen saapuva puhelu, 
Puhelusta toiseen siirtyminen

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• ladattava

• Musiikin toistoaika: 16* h
• Valmiusaika: 45* h
• Puheaika: 15* h

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,965 lb
• Kokonaispaino: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

8,1 x 7,0 x 9,3 tuumaa
• Nettopaino: 1,819 lb
• Nettopaino: 0,825 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,52 kg
• Taara: 1,146 lb

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 8,5 x 2,2 tuumaa
• EAN: 69 25970 70433 5
• Kokonaispaino: 0,396 kg
• Kokonaispaino: 0,873 lb
• Nettopaino: 0,606 lb
• Nettopaino: 0,275 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,267 lb
• Taara: 0,121 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,1 x 7,6 x 1,8 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Paino: 0,507 lb
• Paino: 0,23 kg
•

SHB9850NC/00

Tekniset tiedot
Langattomat melunvaimennuskuulokkeet
40 mm:n elementit / suljettu takaosa Korvat peittävät, Pehmeät korvatyynyt, Kompaktit, taittuvat

* Saattaa vaihdella
* Mukana toimitettua kuulokekaapelia käytettäessä (aktiivinen 

melunvaimennus poissa käytöstä)
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