
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe 
z funkcją redukcji szumów

Przetworniki 40 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki
Kompaktowa składana 
konstrukcja
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ięcej dźwięku, mniej szumów
teligentne sterowanie dotykowe
as zadomowić się w świecie muzyki dzięki słuchawkom Philips SHB9850NC. Redukcja szumów na 

ziomie 99% sprawia, że są one doskonałym towarzyszem podróży. Dostęp do muzyki jest łatwy 

ęki inteligentnym przyciskom dotykowym i funkcji NFC umożliwiającej parowanie urządzeń 

etooth za jednym dotknięciem.

Sztuka redukcji szumów
• Technologia ActiveShield Pro™ zmniejsza poziom szumów nawet o 99%

Precyzyjny dźwięk
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają precyzyjny dźwięk
• Wysokiej jakości połączenie Bluetooth 4.0
• Ergonomiczne poduszki zapewniają komfort podczas długiego noszenia oraz skuteczną izolację

Niech życie stanie się wygodniejsze
• Wygodne prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i technologii 

Bluetooth® 4.0
• Czułe i przyjazne użytkownikowi inteligentne przyciski dotykowe
• Łatwe parowanie NFC za jednym dotknięciem
• Akumulator zapewnia do 16 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki
• Funkcja Multi-point umożliwia odtwarzanie muzyki i prowadzenie rozmów w dwóch 

urządzeniach jednocześnie



 Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza 
najwyższą jakość brzmienia — oddaje on 
charakter oryginalnych nagrań studyjnych 
wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). 
Ta bezkompromisowa jakość dźwięku jest 
najlepszym towarzyszem miłośników muzyki. 
Słuchawki te spełniają najostrzejsze standardy 
w zakresie jakości dźwięku.

Wysokiej jakości przetworniki 40 mm

Dopracowane 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe w połączeniu z zamkniętą 
konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem wokół 
uszu zapewnia doskonały dźwięk o imponującej 
precyzji.

Składanie do kompaktowych rozmiarów 
na różne sposoby

Kompaktowa konstrukcja z możliwością 
złożenia na różne sposoby — idealny 
towarzysz podróży.

Połączenia w trybie głośnomówiącym
Wygodne prowadzenie rozmów w trybie 
głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i 
technologii Bluetooth® 4.0

Multi-point

Funkcja Multi-point umożliwia połączenie 
słuchawek Bluetooth firmy Philips 
równocześnie z dwoma urządzeniami z obsługą 
Bluetooth. Wystarczy sparować dwa 
urządzenia, aby oglądać filmy i słuchać muzyki, 
a w międzyczasie bez wysiłku odbierać 
połączenia.

Akumulator
Możesz słuchać muzyki bez przerwy przez 
16 godzin, jeśli włączona jest funkcja Bluetooth 
i funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), 
przez 28 godzin, jeśli włączona jest tylko 
funkcja Bluetooth, lub przez 33 godziny, jeśli 
włączona jest tylko funkcja ANC.

Łatwe parowanie NFC

Funkcja łatwego parowania NFC umożliwia 
podłączenie słuchawek Bluetooth® do 
dowolnego urządzenia z obsługą Bluetooth — 
wystarczy jedno dotknięcie.

Inteligentne przyciski dotykowe

Inteligentne przyciski dotykowe na prawym 
elemencie nausznym pozwalają sterować 
odtwarzaniem muzyki i połączeniami — 
wystarczy dotknąć lub przeciągnąć palcem. 
Dotknij, aby włączyć odtwarzanie, wstrzymać 
muzykę i odebrać połączenie; przesuń palcem 
na boki, aby zmienić utwór, lub w górę i w dół, 
aby zmienić poziom głośności. Koniec z 
nerwowym poszukiwaniem przycisków.
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Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 8–40 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 109 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Tworzywo PET

Możliwości połączeń
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4,0
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Długość przewodu: 1,2 mm
• Złącze: 3,5 mm, stereo

Akcesoria
• Przewód audio: Dodatkowy przewód audio 1,2 m
• Skrócona instrukcja obsługi: W zestawie
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Odrzucanie połączenia, Wyciszenie 
mikrofonu, Zawieszanie połączeń, Przełączanie 
między rozmową i muzyką, Odrzucanie drugiego 
połączenia przychodzącego, Przełączanie między 2 
połączeniami

• Regulacja głośności

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowy
• Możliwość powtórnego ładowania
• Czas odtwarzania muzyki: 16* godz.
• Czas gotowości: 45 godz.*
• Czas rozmów: 15 godz.*

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,965 lb
• Waga brutto: 1,345 kg
• GTIN: 1 08 89446 00382 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8,1 x 7,0 x 9,3 cali
• Waga netto: 1,819 lb
• Waga netto: 0,825 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,52 kg
• Ciężar opakowania: 1,146 lb

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 8,5 x 2.2 cali
• Waga brutto: 0,396 kg
• Waga brutto: 0,873 lb
• Waga netto: 0,606 lb
• Waga netto: 0,275 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,267 lb
• Ciężar opakowania: 0,121 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• UPC: 8 89446 00382 6

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,1 x 7,6 x 1,8 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Waga: 0,507 lb
• Waga: 0,23 kg
•
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* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
* Podczas korzystania z dostarczonego przewodu słuchawkowego 

przy wyłączonym trybie aktywnej redukcji szumów (ANC)

http://www.philips.com

