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ue-se a um universo de música com os auscultadores SHB9850NC da Philips. Com até 99% de 

celamento de ruído, estes são o seu melhor companheiro de viagem. Desfrute facilmente de música 

m o controlo táctil inteligente e o emparelhamento NFC de um só toque com dispositivos Bluetooth.

A arte do cancelamento de ruído
• O cancelamento de ruído ActiveShield Pro™ reduz o ruído em até 99%

Som de precisão
• Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
• Diafragmas dos altifalantes em neodímio 40 mm fornecem um som preciso
• Bluetooth 4.0 de alta qualidade
• Protecções ergonómicas para conforto de utilização prolongado e bom isolamento

Torne a vida mais conveniente
• Chamadas convenientes em mãos livres com microfone e Bluetooth® 4,0
• Controlos tácteis, inteligentes, sensíveis e fáceis de utilizar
• Emparelhamento simples de contacto via NFC
• Bateria recarregável oferece até 16 horas de música sem fios
• A função multipontos reproduz música e chamadas em dois dispositivos em simultâneo
• Dobragem compacta multi-posições para transporte e armazenamento fáceis
• Cabo áudio extra significa que a música pode continuar sem energia



 Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
desempenho de áudio, reproduzindo 
gravações originais de estúdio mais fielmente 
do que os formatos de CD de 16 bits/
44,1 kHz. Esta qualidade sem cedências torna 
o áudio de alta resolução na melhor companhia 
sonora para os amantes de música. Estes 
auscultadores cumprem os exigentes padrões 
necessários para o selo de qualidade de áudio 
de alta resolução.

Diafragmas de 40 mm de alta definição

Os diafragmas em neodímio de 40 mm com 
sintonia fina combinados com um design 
posterior fechado do sistema acústico e um 
isolamento over-ear (sobre a orelha) 
proporcionam um som de precisão excelente 
e impressionante.

Dobragem compacta multi-posições

A construção com dobragem compacta multi-
posições é ideal para viagens.

Multipontos

A função multipontos permite-lhe ligar os seus 
auscultadores Bluetooth da Philips a dois 
dispositivos com Bluetooth em simultâneo. 
Basta emparelhar os dois dispositivos para 
desfrutar de filmes e música, enquanto atende 
chamadas sem esforço quando precisar.

Emparelhamento simples via NFC

O emparelhamento simples NFC permite-lhe 
ligar os auscultadores Bluetooth® a qualquer 

dispositivo com Bluetooth, com um simples 
toque.

Controlos tácteis inteligentes

Os controlos tácteis e inteligentes na 
protecção para os ouvidos direita permite-lhe 
controlar a música e as chamadas com um 
toque ou o deslizar de um dedo. Toque para 
reproduzir, colocar em pausa e atender 
chamadas, passe o dedo lateralmente para 
mudar de faixa e deslize o dedo para cima e 
para baixo para alterar o volume. Nunca mais 
terá de procurar pelos botões.

Protecções ergonómicas macias

Protecções ergonómicas para conforto de 
utilização prolongado e bom isolamento
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Acessórios
• Cabo áudio: Cabo de áudio extra de 1,2 m
• Cabo USB: Incluído para carregamento
• Adaptador para avião: Incluído
• Manual de início rápido: Incluído

Som
• Limites frequência: 8 - 40 000 Hz*
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 40 mW
• Sensibilidade: 109 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 4,0
• Alcance máximo: Até 10 m
• Ligação de Cabo: um único lado
• Acabamento do conector: banhado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,2 mm
• Conector: 3,5 mm estéreo

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Microfone sem som, Chamada 
em Retenção, Alternar entre chamada e música, 
Rejeitar uma segunda chamada recebida, Alternar 
entre 2 chamadas

• Controlo do volume

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 16* hr
• Tempo em espera: 45* horas
• Tempo conv.: 15* horas

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,965 lb
• Peso bruto: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 

20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

8,1 x 7,0 x 9,3 polegada
• Peso líquido: 1,819 lb
• Peso líquido: 0,825 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,52 kg
• Tara: 1,146 lb

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 8,5 x 2,2 polegada
• EAN: 69 25970 70433 5
• Peso bruto: 0,396 kg
• Peso bruto: 0,873 lb
• Peso líquido: 0,606 lb
• Peso líquido: 0,275 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,267 lb
• Tara: 0,121 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,1 x 7,6 x 1,8 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Peso: 0,507 lb
• Peso: 0,23 kg
•
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* Os resultados reais podem variar
* Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido com o modo de 

cancelamento activo de ruído desactivado
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