
 

 

Philips
Căști wireless pentru 
televizor

Difuzoare de 40 mm/design 

deschis

Supraauriculare
Pernuţe permeabile pentru urechi

SHD8850
Sunet home cinema de înaltă rezoluţie

Sunet cinematic superior pentru locuinţa ta
Cu căştile wireless Philips SHD8850 vei pătrunde în propria lume a sunetului 
cinematografic, resimţind o libertate totală. Conectivitatea digitală wireless asigură sunet 
fără interferenţe, de o claritate excepţională, pentru divertisment perfect la domiciliu.

Experienţă audio superioară
• Sunet cinematic de calitate superioară de la drivere de 40 mm
• Audio de înaltă rezoluţie prin conexiune cu cablu

Ușor de utilizat
• 20 de ore de funcţionare pentru sesiuni de audiţie prelungite
• Deplasează-te liber pe o rază de 30 m
• Cuplare/decuplare automată a energiei
• Staţie de încărcare ușor de utilizat
• Intrarea optică și analogică se potrivește cu toate televizoarele

Proiectate pentru un confort de purtare îndelungat
• Reglaje automate cu hamac pentru potrivire optimă
• Pernuţe permeabile din velur pentru urechi pentru confort ridicat



 20 de ore de funcţionare
Cu o durată de funcţionare de 20 de ore, te 
poţi delecta cu sesiuni de vizionare maraton, 
fără a te îngrijora că rămâi fără baterie.

Acoperire wireless pe 30 m

Raza de transmisie de 30 m asigură mobilitate 
și libertatea de a te bucura de muzică de jur 
împrejurul casei.

Pornire/Oprire automată
Căștile Philips SHD8850 pornesc automat când 
le așezi pe cap. Când ai terminat de ascultat, 
acestea se opresc automat, pentru a nu se 
descărca.

Reglare automată

Hamacul ușor cu reglare automată oferă o 
potrivire optimă pentru forma capului tău, 
precum și un confort optim.

Sunet cinematic

Difuzoarele de 40 mm ale căștilor Philips 
SHD8850 sunt reglate acustic pentru a emite 
sunet cinematografic de calitate superioară.

Încărcare ușoară

Poziţionează căștile în staţia de încărcare, 
pentru o încărcare ușoară.

Potrivite pentru toate televizoarele
Echipate cu intrare optică și analogică, căștile 
Philips SHD8850 sunt compatibile.

Audio de înaltă rezoluţie

Sunetul de înaltă rezoluţie oferă performanţe 
sonore optime, reproducând calitatea 
înregistrărilor master de studio originale cu o 
fidelitate mai ridicată decât formatele CD pe 
16 biţi /44,1 kHz. Utilizând cablul audio 
furnizat, căștile wireless Philips SHD8850 sunt 
compatibile cu sunet de înaltă rezoluţie, 
oferind o calitate audio fără compromisuri de 
la dispozitivele tale preferate, ca să te bucuri 
mai mult de divertismentul la domiciliu.

Pernuţe din velur pentru urechi

Pernuţele permeabile din velur pentru urechi 
disipează presiunea și căldura, asigurând 
confort superior pentru purtare îndelungată.
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Sunet
• Impedanţă: 32 Ohm
• Diametru difuzor: 40 mm
• Sensibilitate: 98 dB
• Gamă de frecvenţe: 8-40.000 Hz (cu cablu), 8-

22.000 Hz (modul wireless)
• Putere maximă de intrare: 50 mW (cu fir)
• Raport semnal/zgomot: >75 dB
• Distorsiuni (THD): < 0,5 % la 1 kHz
• Hi-Res Audio
• Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate
• Rază maximă: Până la 30 m
• Selectarea canalelor: Automat
• Cablu detașabil
• Mufă pentru căști: 3,5 mm
• Wireless

Confort
• Întrerupere automată

Design
• Culoare: Negru
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis
• Material de contact: Material

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 20 h
• Tip de baterie (căști): Baterii reîncărcabile NiMH
• Capacitatea bateriei (căști): 900 mAh
• Durată de încărcare: 6 h

• Număr de baterii: 2 x AAA de 1,2 V
• Reîncărcabilă

Accesorii
• Cablu audio: Cablu de 3,5 mm
• Staţie de andocare (transmiţător)
• Adaptoare incluse: Adaptor c.a./c.c.
• Altele: Cablu optic de 3,5 mm

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,578 kg
• GTIN: 1 69 51613 99240 8
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39,5 x 26 x 32,5 cm
• Greutate netă: 1,848 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 1,73 kg

Dimensiuni
• Dimensiunile staţiei de andocare: 17,4 x 14,2 x 7,4 

cm (l x A x H)
• Greutate staţie de andocare: 0,19 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 17,6 x 9,5 x 

21,9 cm
• Greutate căști: 0,367 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24 x 28,5 x 12,5 cm
• EAN: 69 51613 99240 1
• Greutate brută: 0,998 kg
• Greutate netă: 0,616 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,382 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
•
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* Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă și poate 
varia în funcţie de condiţiile de utilizare.

http://www.philips.com

