
 

 

Philips
Brezžične slušalke z 
odpravljanjem šumov

40-mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Nadušesne
Mehke ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje

SHB9850NC
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eč zvoka, manj šumov
pametnimi krmilniki na dotik
topite v vesolje glasbe s slušalkami Philips SHB9850NC. Z do 99 % odpravljanjem 
mov so idealen sopotnik. Enostavno uživajte v glasbi s pametnim upravljanjem na dotik 
slušalke združujte z napravami Bluetooth z enim dotikom s tehnologijo NFC.

Umetnost odpravljanja šumov
• Tehnologija odpravljanja šumov ActiveShield Pro™ zmanjšuje hrup do 99 %

Natančen zvok
• Zvok visoke ločljivosti glasbo reproducira v najčistejši obliki
• 40-mm pogonske enote zvočnika iz neodima zagotavljajo natančen zvok
• Visokokakovostna povezava Bluetooth 4.0
• Ergonomske blazinice za dolgotrajno udobno nošenje in učinkovito tesnjenje

Olajšajte si življenje
• Mikrofon in Bluetooth® 4.0 za priročno prostoročno klicanje
• Odzivni in uporabniku prijazni pametni krmilniki na dotik
• NFC za enostavno združevanje z enim dotikom
• Akumulatorska baterija omogoča do 16 ur brezžičnega poslušanja glasbe
• Večtočkovni način omogoča poslušanje glasbe in klicanje z dvema napravama hkrati
• Kompaktno zlaganje na več načinov za enostavno prenašanje in shranjevanje
• Dodaten zvočni kabel omogoča poslušanje glasbe, ko zmanjka energije



 Zvok visoke ločljivosti

Zvok visoke ločljivosti zagotavlja največjo 
zvočno zmogljivost, saj studijske izvirnike 
poustvarja natančneje kot 16-bitni/44,1 kHz 
formati CD. Zaradi te izjemne kakovosti je 
zvok visoke kakovosti najboljša zvočna oprema 
za ljubitelje glasbe. Slušalke so v skladu z 
najstrožjimi standardi za oznako kakovosti za 
zvok visoke ločljivosti.

40-mm pogonske enote visoke ločljivosti

Natančno uglašene 40-mm pogonske enote iz 
neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim 
delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo 
odličen in vrhunsko natančen zvok.

Kompaktno zlaganje na več načinov

Kompaktna zasnova za zlaganje na več načinov 
je odlična za uporabo na poti.

Večtočkovno

Večtočkovni način vam omogoča povezavo 
slušalk Bluetooth Philips z dvema napravama 
Bluetooth hkrati. Enostavno združite napravi 
ter predvajajte filme in glasbo, med tem pa 
enostavno sprejemajte klice.

NFC za enostavno združevanje

Enostavno združevanje NFC omogoča 
povezavo slušalk Bluetooth® s katerokoli 
napravo Bluetooth – z enim samim dotikom.

Pametni krmilniki na dotik

S pametnimi krmilniki na dotik na desni ušesni 
školjki lahko upravljate glasbo in klice z 
dotikom ali podrsljajem. Dotaknite se za 
predvajanje in začasno zaustavitev glasbe ter 
sprejemanje klicev, podrsajte v stran za 
preklapljanje med skladbami in podrsajte 

navzgor ali navzdol za prilagajanje glasnosti. 
Pozabite na iskanje gumbov.

Mehke ergonomske blazinice

Ergonomske blazinice za dolgotrajno udobno 
nošenje in učinkovito tesnjenje

ActiveShield Pro™

Hibridna tehnologija aktivnega odpravljanja 
šumov ActiveShield Pro™ uporablja štiri 
mikrofone. Dva povratna mikrofona 
odpravljata nizke frekvence, vnaprejšnja 
mikrofona pa pasovno širino odpravljanja 
šumov razširita na srednje in visoke frekvence. 
Tako je zagotovljena odprava šumov v širokem 
frekvenčnem razponu in višja stopnja 
optimizacije poslušanja glasbe v vseh okoljih.
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Dodatna oprema
• Zvočni kabel: Dodaten 1,2-metrski zvočni kabel
• Kabel USB: Priložen za polnjenje
• Adapter za letalo: Priloženo
• vodnik za hiter začetek: Priloženo

Zvok
• Frekvenčni razpon: 8–40 000 Hz*
• Impedanca: 16 ohmov
• Tip magneta: Neodim
• Največja vhodna moč: 40 mW
• Občutljivost: 109 dB
• Premer zvočnika: 40 mm
• Akustični sistem: Zaprt
• Opna: PET

Povezljivost
• Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Različica Bluetooth: 4,0
• Največji doseg: Do 10 m
• Kabelska povezava: enostransko
• Zaključna obdelava konektorja: pozlačeno
• Dolžina kabla: 1,2 mm
• Konektor: 3,5 mm stereo

Priročnost
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, 

Zavrnitev klica, Izklop mikrofona, Čakajoči klic, 
Preklapljanje med klicem in glasbo, Zavrnitev 
drugega dohodnega klica, Preklapljanje med dvema 
klicema

• Regulacija glasnosti

Napajanje
• Tip baterije: Litij-polimerna
• Za polnjenje
• Čas predvajanja glasbe: 16* h

• Čas pripravljenosti: 45* ur
• Čas pogovora: 15* ur

Zunanja škatla
• Bruto teža: 2,965 lb
• Bruto teža: 1,345 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Outer carton (L x Š x V): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Outer carton (L x Š x V): 8,1 x 7,0 x 9,3 palec
• Neto teža: 1,819 lb
• Neto teža: 0,825 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0.52 kg
• Teža embalaže: 1,146 lb

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

7,7 x 8,5 x 2,2 palec
• EAN: 69 25970 70433 5
• Bruto teža: 0,396 kg
• Bruto teža: 0,873 lb
• Neto teža: 0,606 lb
• Neto teža: 0,275 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,267 lb
• Teža embalaže: 0,121 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 6,1 x 7,6 x 1,8 palec
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

15.6 x 19,3 x 4,65 cm
• Teža: 0,507 lb
• Teža: 0,23 kg
•
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* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
* Pri uporabi priloženega kabla slušalk v izklopljenem načinu aktivnega 

odpravljanja šumov
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