
 

 

Philips
Bezdrátová TV sluchátka

40mm reproduktory / otevřená 

zadní část

Přes uši
Prodyšné náušníky

SHD8850
Zvuk domácího kina ve vysokém rozlišení

Jedinečný zvuk jako v kině u vás doma
Bezdrátová sluchátka Philips SHD8850 vás vtáhnou do světa zvuku jako v kině, kde vládne 
naprostá svoboda. Digitální bezdrátové připojení nabízí křišťálově čistý zvuk s ochranou 
proti rušení pro dokonalou domácí zábavu.

Dokonalý zážitek z poslechu
• Vynikající filmový zvuk z 40mm reproduktorů
• Zvuk ve vysokém rozlišení přes kabelové připojení

Snadné použití
• Výdrž 20 hodin umožňuje dlouhý poslech
• S bezdrátovým dosahem 30 m se můžete volně pohybovat
• Automatické zapnutí/vypnutí
• Snadno použitelný nabíjecí dok
• Optický a analogový vstup vhodný pro všechny televizory

Navrženo pro pohodlné dlouhé nošení
• Hlavový oblouk se automaticky optimálně přizpůsobí
• Prodyšné velurové polstrování pro větší pohodlí



 Výdrž v provozu 20 hodin
S výdrží 20 hodin se můžete účastnit 
maratonu, aniž byste se museli bát, že se vám 
vybije baterie.

Bezdrátový dosah 30 m

Přenosová vzdálenost 30 m poskytuje volnost 
a mobilitu, abyste si mohli užívat hudbu v celém 
domě.

Automatické zapnutí/vypnutí
Sluchátka Philips SHD8850 se automaticky 
zapnou, když si je nasadíte na hlavu. Po 
skončení poslechu se automaticky vypnou, aby 
se šetřila baterie.

Automaticky nastavitelné přizpůsobení

Samonastavovací lehký oblouk vám poskytuje 
dokonalé uchycení pro váš tvar hlavy, přičemž 
nabízí optimální komfort.

Filmový zvuk

40mm reproduktory sluchátek Philips 
SHD8850 jsou akusticky vyladěny tak, aby 
zajišťovaly vynikající filmový zvuk

Snadné nabíjení

Umístěte sluchátka do nabíjecího doku pro 
snadné nabíjení.

Vhodné pro všechny televizory
Sluchátka Philips SHD8850 jsou vybavena 
optickým a analogovým vstupem a jsou 
kompatibilní

Zvuk ve vysokém rozlišení

Zvuk ve vysokém rozlišení představuje špičku 
v reprodukci zvuku, přičemž dokáže 
reprodukovat originální studiové nahrávky 
věrohodněji než 16bit/44,1kHz formáty CD. 
S použitím dodávaného zvukového kabelu 
podporují bezdrátová sluchátka Philips 
SHD8850 zvuk ve vysokém rozlišení, přičemž 
dokáží zajistit nekompromisní kvalitu 
přehrávání zvuku z vámi preferovaných 
zařízení. Vaše domácí zábava tak získá nový 
rozměr.

Velurové polstrování sluchátek

Prodyšné velurové polstrování rozptyluje tlak a 
teplo a zajišťuje tak větší pohodlí při dlouhém 
nošení.
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Zvuk
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Citlivost: 98 dB
• Frekvenční rozsah: 8–40 000 Hz (připojení 

kabelem); 8–22 000 Hz (bezdrátový režim)
• Maximální příkon: 50 mW (připojení kabelem)
• Poměr signál/šum: >75 dB
• Zkreslení (THD): < 0,5 % při 1 kHz
• Zvuk ve vysokém rozlišení
• Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení
• Maximální dosah: Až 30 m
• Výběr kanálu: Automatické
• Odnímatelný kabel
• Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm
• Bezdrátové provedení

Pohodlí
• Automatické vypnutí

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
• Padnou do uší: Přes uši
• Typ náušníku: Uzavřená konstrukce
• Materiál párující uši: Látka

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 20 h
• Typ baterie (sluchátka): Nabíjecí baterie NiMH
• Kapacita baterie (sluchátka): 900 mAh
• Doba nabíjení: 6 h

• Počet baterií: 2x AAA 1,2 V
• Nabíjecí

Příslušenství
• Audiokabel: 3,5mm kabel
• Dokovací stanice (vysílač)
• Adaptéry součástí balení: Síťový adaptér
• Jiné: 3,5mm optický kabel

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 3,578 kg
• GTIN: 1 69 51613 99240 8
• Vnější obal (D x Š x V): 39,5 x 26 x 32,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,848 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,73 kg

Rozměry
• Rozměry dokovací stanice: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm 

(Š x H x V)
• Hmotnost dokovací stanice: 0,19 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
• Hmotnost sluchátek: 0,367 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 28,5 x 12,5 cm
• EAN: 69 51613 99240 1
• Hrubá hmotnost: 0,998 kg
• Čistá hmotnost: 0,616 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,382 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení
•
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Specifikace
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* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit 
v závislosti na podmínkách použití.
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