
 

 

Philips
Trådlösa hörlurar med 
brusreducering

40 mm högtalarelement/sluten 

baksida

Over-ear
Mjuka öronkuddar
Kompakt vikbar modell

SHB9850NC
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tta in en värld av musik med Philips SHB9850NC-hörlurar. Med upp till 99 % 
usreducering är de det ultimata ressällskapet. Njut av musik med smart pekkontroll och 
C för ihopparning med Bluetooth-enheter.

Konsten bakom brusreducering
• ActiveShield Pro™ brusreducering minskar bruset med upp till 99 %

Ljud med hög precision
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• 40 mm neodymiumhögtalarelement ger precis ljudkvalitet
• Högkvalitativ Bluetooth 4.0
• Ergonomiska öronkuddar som är bekväma att använda länge och tät försegling

Gör tillvaron lite bekvämare
• Bekväma handsfree-samtal med mikrofon och Bluetooth® 4.0
• Följsamma och användarvänliga smarta touch-kontroller
• Enkel och snabb NFC-ihopparning
• Det laddningsbara batteriet ger upp till 16 timmars trådlös musik
• Multi-punkt spelar upp musik och samtal på två enheter samtidigt
• Kompakt design, vikbar på flera sätt för enkel transport och förvaring
• Med en extra ljudkabel kan musiken fortsätta utan ström



 Högupplöst ljud

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och 
återger originalstudioinspelningar mer troget 
än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den 
orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den 
perfekta följeslagaren för musikälskaren. 
Hörlurarna uppfyller de strikta standarder som 
krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst 
ljud.

40 mm HD-element

Finjusterade neodymiumelement på 40 mm i 
kombination med ett akustiskt system med 
sluten baksida och förslutning överörat ger ett 
utmärkt och imponerande precisionsljud.

Kompakt design, vikbar på flera sätt

En kompakt konstruktion som går att vika på 
flera sätt är en perfekt följeslagare.

Multi-punkt

Med multi-punkt kan du ansluta dina Philips 
Bluetooth-hörlurar med två Bluetooth-
aktiverade enheter samtidigt. Du parar bara 
ihop de två enheterna och kan sedan ta del av 
filmer och musik samtidigt som du svarar på 
samtal däremellan.

Enkel NFC-ihopparning

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta 
dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-
aktiverade enheter – med bara en 
knapptryckning.

Smarta touch-kontroller

Smart pekkontroll på den högra öronkåpan ger 
dig kontroll över musik och samtal med en 
tryckning eller svepning. Tryck för att spela 
upp, pausa musiken och besvara samtal, svep åt 

sidan för att byta spår och svep uppåt och 
nedåt för att ändra volymen. Tiden då du fick 
leta efter knappar är förbi.

Mjuka, ergonomiska öronkuddar

Ergonomiska öronkuddar som är bekväma att 
använda länge och tät försegling

ActiveShield Pro™

ActiveShield Pro™ med hybridteknik för aktiv 
brusreducering har fyra mikrofoner. Två 
interna mikrofoner används för att reducera 
låga frekvenser medan externa mikrofoner 
förlänger brusreduceringens bandbredd vid 
medelhöga och höga frekvenser. Den här 
kombinationen garanterar brusreducering 
över ett brett frekvensomfång och en högre 
grad av musikoptimering i alla miljöer.
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Funktioner
Trådlösa hörlurar med brusreducering
40 mm högtalarelement/sluten baksida Over-ear, Mjuka öronkuddar, Kompakt vikbar modell
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Tillbehör
• Ljudkabel: Extra ljudkabel på 1,2 m
• USB-kabel: Medföljer för laddning
• Flygplansadapter: Medföljer
• Snabbstartguide: Medföljer

Ljud
• Frekvensomfång: 8–40 000 Hz *
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Känslighet: 109 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET

Anslutningar
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Anslutningens legering: guldpläterad
• Kabellängd: 1,2 mm
• Anslutning: 3,5 mm stereo

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla 
mellan samtal och musik, Avvisa ett andra 
inkommande samtal, Växla mellan två samtal

• Volymkontroll

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Uppspelningstid: 16* tim

• Standby-tid: 45* timmar
• Samtalstid: 15* timmar

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,965 lb
• Bruttovikt: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Yttre kartong (L x B x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8,1 x 7,0 x 9,3 tum
• Nettovikt: 1,819 lb
• Nettovikt: 0,825 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,52 kg
• Taravikt: 1,146 lb

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 8,5 x 2,2 tum
• EAN: 69 25970 70433 5
• Bruttovikt: 0,396 kg
• Bruttovikt: 0,873 lb
• Nettovikt: 0,606 lb
• Nettovikt: 0,275 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,267 lb
• Taravikt: 0,121 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6,1 x 7,6 x 1,8 tum
• Produktens mått (B x H x D): 

15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Vikt: 0,507 lb
• Vikt: 0,23 kg
•
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* Det faktiska resultatet kan variera
* När du använder den medföljande kabeln till hörlurarna med ANC i 

avstängt läge
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