
 

 

Philips
Draadloze TV-
hoofdtelefoon

40 mm drivers/open achterkant

Voor over het oor
Ademende oorkussens

SHD8850
Home cinema-geluid met hoge resolutie

Superieur bioscoopgeluid voor thuis
Met de Philips SHD8850 draadloze koptelefoon kunt u helemaal opgaan in bioscoopgeluid, 
met volledige vrijheid. De digitale, draadloze connectiviteit biedt storingsvrij, kristalhelder 
geluid, voor de ultieme persoonlijke home entertainment-ervaring.

Superieure luisterervaring
• Superieur bioscoopgeluid uit 40 mm drivers
• Audio met hoge resolutie via vaste verbinding

Gebruiksgemak
• 20 uur gebruikstijd voor lange luistersessies
• Beweeg vrij rond met een draadloos bereik van 30 m
• Automatisch in- en uitschakelen
• Eenvoudig te gebruiken oplaadstation
• Optische en analoge ingang past op alle TV's

Ontworpen voor langdurig draagcomfort
• De hoofdband past zich automatisch aan voor optimaal draagcomfort
• Ademende velours oorkussens voor langdurig comfort



 20 uur gebruikstijd
Met een gebruikstijd van 20 uur kunt u aan de 
lopende band series kijken zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken om zonder voeding te 
komen zitten.

Draadloos bereik van 30 m

Het zendbereik van 30 m biedt mobiliteit en de 
vrijheid om overal in huis te genieten van uw 
muziek.

Automatisch aan/uit
De Philips SHD8850 hoofdtelefoon schakelt 
automatisch in wanneer u hem op zet. En als u 
klaar bent met kijken, wordt hij automatisch 
uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat er geen 
stroom verspild wordt.

Automatisch aanpasbare pasvorm

De zelfinstellende lichte hoofdband geeft u de 
beste pasvorm voor uw hoofd en optimaal 
draagcomfort.

Bioscoopgeluid

De 40 mm drivers van de Philips SHD8850 zijn 
akoestisch afgestemd voor een superieur 
bioscoopgeluid.

Eenvoudig op te laden

Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadstation 
voor eenvoudig opladen.

Past op alle TV's
De Philips SHD8850 hoofdtelefoon is 
compatibel dankzij een optische en analoge 
ingang.

Audio met hoge resolutie

De audio met hoge resolutie biedt het beste op 
het gebied van geluidsprestaties en 
reproduceert de kwaliteit van originele studio-
opnamen meer getrouw dan 16-bits/44,1 kHz 
CD-formaten. Met de meegeleverde 
audiokabel ondersteunt de Philips SHC8850 
draadloze hoofdtelefoon audio met hoge 
resolutie, wat zorgt voor een compromisloze 
audiokwaliteit van uw favoriete apparaten, 
zodat u meer uit uw home entertainment haalt.

Velours oorkussens

Ademende velours oorkussens laten druk en 
warmte ontsnappen voor langdurig comfort bij 
langdurig gebruik.
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Geluid
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Gevoeligheid: 98 dB
• Frequentiebereik: 8 - 40.000 Hz (vaste verbinding); 

8 - 22.500 Hz (draadloze modus)
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW (indien 

bedraad)
• Signaal-ruisverhouding: >75 dB
• Vervorming (THD): < 0,5% bij 1 kHz
• Audio met hoge resolutie
• Type driver: Dynamisch

Connectiviteit
• Maximumbereik: Maximaal 30 m
• Kanaalselectie: Automatisch
• Afneembare kabel
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm
• Draadloos

Comfort
• Automatisch uitschakelen

Ontwerp
• Kleur: Zwart
• Draagstijl: Hoofdband
• Oorpasvorm: Voor over het oor
• Type oorschelp:: Gesloten achterkant
• Materiaal oorkoppeling: Textiel

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 20 uur
• Batterijtype (hoofdtelefoon): Oplaadbare NiMH-

batterijen
• Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 900 mAh

• Oplaadtijd: 6 uur
• Aantal batterijen: 2 x AAA 1,2 V
• Oplaadbaar

Accessoires
• Audiokabel: Snoer van 3,5 mm
• Basisstation (zender)
• Meegeleverde adapters: AC/DC-adapter
• Overig: Optische kabel van 3,5 mm

Omdoos
• Brutogewicht: 3,578 kg
• GTIN: 1 69 51613 99240 8
• Omdoos (L x B x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
• Nettogewicht: 1,848 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,73 kg

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (B x 

D x H)
• Gewicht basisstation: 0,19 kg
• Productafmetingen (b x d x h): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
• Gewicht van hoofdtelefoon: 0,367 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24 x 28,5 x 12,5 cm
• EAN: 69 51613 99240 1
• Brutogewicht: 0,998 kg
• Nettogewicht: 0,616 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Gewicht van de verpakking: 0,382 kg
• Type schap: Ophanging
•
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* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren 
afhankelijk van de staat van het apparaat.
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