
 

 

Philips
Draadloze hoofdtelefoon 
met ruisonderdrukking

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

SHB9850NC
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m af op een universum vol muziek met de Philips SHB9850NC-hoofdtelefoon. Met 

t wel 99% ruisonderdrukking is dit uw ideale reisgenoot. Geniet moeiteloos van muziek 
t SmartTouch-bediening en one-touch NFC-connectiviteit voor Bluetooth-apparaten.

De kunst van ruisonderdrukking
• ActiveShield Pro™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 99%

Nauwkeurige geluidsweergave
• Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
• Neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen voor een zeer nauwkeurig geluid
• Hoogwaardige Bluetooth 4.0
• Ergonomische oorkussens voor langdurig draagcomfort en een nauwsluitende pasvorm

Voor meer gemak
• Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0
• Responsieve en gebruiksvriendelijke slimme bediening via aanraking
• Eenvoudig via NFC koppelen met één tik
• Oplaadbare batterij met tot wel 16 uur draadloze muziek
• Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren
• Compacte opvouwbaar op meerdere manieren voor eenvoudig meenemen en opbergen
• Extra audiokabel betekent dat de muziek kan doorgaan zonder stroomvoorziening



 Audio met hoge resolutie

Audio met hoge resolutie biedt de beste 
audioprestaties door originele 
studiomasteropnamen getrouwer te 
reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/
44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit 
maakt audio met hoge resolutie de beste optie 
voor de muziekliefhebber. Deze 
hoofdtelefoons voldoen aan de strenge 
normen die worden gesteld voor het 
kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

High Definition 40 mm drivers

Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers van 
40 mm in combinatie met een akoestisch 
systeemontwerp met gesloten achterzijde en 
afsluiting over het oor zorgen voor een 
uitstekend en zeer nauwkeurig geluid.

Compacte opvouwbaar op meerdere 
manieren

Een compacte constructie die op meerdere 
manieren in te klappen is en ideaal is voor 
onderweg.

Multipoint

Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-
hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten 
tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee 
apparaten om te genieten van films en muziek 
terwijl u tussendoor belt.

Eenvoudige NFC-koppeling

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-
hoofdtelefoon met slechts één druk op de 
knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

SmartTouch-bediening

SmartTouch-bediening op de 
rechteroorschelp voor bediening van uw 
muziek en bellen met een druk of een veeg. 
Raak aan om af te spelen, muziek te pauzeren 
en gesprekken aan te nemen, veeg zijdelings 
om van liedje te veranderen en veeg met uw 
vinger omhoog om het volume te wijzigen. Het 
is tijd om geklungel met knoppen te vergeten.

Zachte ergonomische kussens

Ergonomische oorkussens voor langdurig 
draagcomfort en een nauwsluitende pasvorm
SHB9850NC/00

Kenmerken
Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
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Accessoires
• Audiokabel: Extra audiokabel van 1,2 m
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
• Vliegtuigadapter: Inclusief
• Snelstartgids: Inclusief

Geluid
• Frequentiebereik: 8 - 40.000 Hz*
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 109 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET

Connectiviteit
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 4,0
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Kabelaansluiting: enkelzijdig
• Afwerking van aansluiting: verguld
• Kabellengte: 1,2 mm
• Aansluiting: 3,5 mm stereo

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Mute-functie microfoon, 
Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken, Een tweede inkomende oproep 
weigeren, Schakelen tussen 2 gesprekken

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Afspeelduur van muziek: 16* uur

• Stand-bytijd: 45* uur
• Spreektijd: 15* uur

Omdoos
• Brutogewicht: 2,965 lb
• Brutogewicht: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Omdoos (L x B x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Omdoos (L x B x H): 8,1 x 7,0 x 9,3 inch
• Nettogewicht: 1,819 lb
• Nettogewicht: 0,825 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,52 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,146 lb

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 5.5 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,7 x 8,5 x 2.2 inch
• EAN: 69 25970 70433 5
• Brutogewicht: 0,396 kg
• Brutogewicht: 0,873 lb
• Nettogewicht: 0,606 lb
• Nettogewicht: 0,275 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,267 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,121 kg
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

6,1 x 7,6 x 1,8 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Gewicht: 0,507 lb
• Gewicht: 0,23 kg
•
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Specificaties
Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
* Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel met de ANC-

modus uitgeschakeld
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