
 

 

Philips
Trådløse hodetelefoner 
med støyundertrykking

Elementer på 40 mm / lukket 

bakside

Over øret
Myke øreputer
Kompakte sammenleggbare

SHB9850NC
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pplev et univers fullt av musikk med Philips SHB9850NC-hodetelefonene. Med opptil 
 % støyreduksjon er disse ditt ultimate reisefølge. Gled deg over musikk enkelt med 
arte berøringskontroller og ettrykks NFC-paring med Bluetooth-enheter.

Kunsten ved støyreduksjon
• ActiveShield Pro™-støyundertrykking reduserer inntil 99 % av all støy

Presisjonslyd
• Lyd med høy oppløsning reproduserer musikk i sin reneste form
• 40 mm neodymhøyttalerdrivere gir presisjonslyd
• Høykvalitets Bluetooth 4.0
• Ergonomiske puter for langvarig brukskomfort og en tett forsegling

Gjør livet mer praktisk
• Håndfri frihet med mikrofon og Bluetooth® 4.0
• Smarte, responsive og brukervennlige berøringskontroller
• Enkel ettrykks NFC-paring
• Oppladbart batteri gir opptil 16 timer med trådløs musikk
• Paring med flere enheter spiller av musikk og samtaler på to enheter samtidig
• Kompakte og flerveis sammenleggbare som gjør dem enkle å bære og oppbevare
• Ekstra lydkabel for musikk uten strøm



 Lyd med høy oppløsning

Lyd med høy oppløsning gir den beste 
lydytelsen og reproduserer originale 
masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 
16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den 
kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy 
oppløsning til det beste valget for deg som er 
glad i musikk. Disse hodetelefonene oppfyller 
de strenge standardene som kreves for lyd 
med høy oppløsning.

40 mm HD-drivere

Finjusterte 40 mm neodymdrivere, et akustisk 
system med lukket bakside og en design som 
omslutter ørene, gir utmerket og 
imponerende presisjonslyd.

Kompakte og flerveis sammenleggbare

En kompakt design som kan foldes sammen på 
flere måter – perfekte å ta med seg.

Flerpunktsparing

Paring med flere enheter lar deg koble 
Bluetooth-hodetelefonene fra Philips med to 
Bluetooth-aktiverte enheter samtidig. Par med 
de to enhetene for å nyte filmer og musikk, og 
ta deg av eventuelle telefonsamtaler.

Enkel NFC-paring

Enkel NFC-paring lar deg koble Bluetooth®-
hodetelefonene til en hvilken som helst 
Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.

Smarte berøringskontroller

Smarte berøringskontroller på høyre 
øredeksel gir deg kontroll over musikk og 
samtaler med et enkelt trykk eller enkel 
berøring. Trykk for å spille av og stoppe 
musikken samt svare på samtaler, sveip til siden 
for å bytte spor, og sveip opp eller ned for å 
endre volumet. Det er slutt på å lete etter 
knapper.

Myke ergonomiske puter

Ergonomiske puter for langvarig brukskomfort 
og en tett forsegling
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Tilbehør
• Lydkabel: Ekstra 1,2 m lydkabel
• USB-kabel: Inkludert for lading
• Adapter til bruk i fly: Inkludert
• Hurtigstartveiledning: Inkludert

Lyd
• Frekvensområde: 8–40 000 Hz*
• Impedans: 16 Ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 40 mW
• Følsomhet: 109 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Akustisk system: Lukket
• Membran: PET

Tilkoblingsmuligheter
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versjon: 4,0
• Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
• Kabeltilkobling: enkeltsidig
• Kontaktoverflate: gullbelagt
• Kabellengde: 1,2 mm
• Kontakt: 3,5 mm stereo

Anvendelighet
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis 

samtale, Mikrofonutkobling, Samtale på venting, 
Bytt mellom samtale og musikk, Avvise et annet 
innkommende anrop, Veksle mellom to samtaler

• Volumkontroll

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar

• Musikkspilletid: 16* t
• Standby-tid: 45* timer
• Taletid: 15* timer

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,965 lb
• Bruttovekt: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Yttereske (L x B x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Yttereske (L x B x H): 8,1 x 7,0 x 9,3 tommer
• Nettovekt: 1,819 lb
• Nettovekt: 0,825 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,52 kg
• Taravekt: 1,146 lb

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 8,5 x 2,2 tommer
• EAN: 69 25970 70433 5
• Bruttovekt: 0,396 kg
• Bruttovekt: 0,873 lb
• Nettovekt: 0,606 lb
• Nettovekt: 0,275 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,267 lb
• Taravekt: 0,121 kg
• Type hylleplassering: Begge

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 6,1 x 7,6 x 1,8 tommer
• Produktmål (B x H x D): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Vekt: 0,507 lb
• Vekt: 0,23 kg
•
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* Faktiske resultater kan variere
* Når du bruker den medfølgende kabelen til hodetelefonene i ANC 

av-modus
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