
 

 

Philips
Støjreducerende 
hovedtelefoner

32 mm drivere/lukket bagside
On-ear
Flad sammenfoldning

SHL3850NC
Mere lyd, mindre støj

kraftfuld bas
Fordyb dig i din musik med innovativ ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion. 
De trykaflastende puder giver langvarig bærekomfort, og det kompakte, sammenfoldelige 
design er ideelt til transport og nem opbevaring.

Støjdæmpningens kunst
• ActiveShield™-støjreduktion reducerer støj med op til 97 %

Kraftfuld lyd
• 32 mm neodymhøjttalerdrivere til fyldig bas
• Design med lukket bagside blokerer støj og giver støjisolering

Gør livet mere praktisk
• Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem bærbarhed



 32 mm high definition-drivere

Præcist afstemte 32 mm neodym-drivere 
kombineret med et akustisk system med lukket 
bagside og on-ear-forsegling giver en dyb bas.

Design med lukket bagende

Afstemte 32 mm neodym-drivere kombineret med 
et akustisk system med lukket bagside og on-ear-
forsegling giver en fremragende og imponerende 
præcis lyd.

Flad sammenfoldning

Slankt og kompakt, sammenfoldeligt design for nem 
bærbarhed på farten.

ActiveShield™

ActiveShield™-teknologi med aktiv støjreduktion 
indeholder to bagudvendte mikrofoner, som 
benyttes til at reducere lave frekvenser. Den 
registrerer støj fra omgivelserne og omformer 
lydbølgen, så baggrundsstøj elimineres og omdannes 
til stilhed.
SHL3850NC/00

Specifikationer
Lyd
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 10 - 22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 30 mW
• Følsomhed: 105 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Stik: 3,5 mm

Strøm
• Musikspilletid: 40* t
• Standby-tid: 50* timer
• Batteritype: AAA

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,161 lb
• Bruttovægt: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Ydre indpakning (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

8,0 x 6,4 x 8,5 tommer
• Nettovægt: 1,157 lb
• Nettovægt: 0,525 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,455 kg
• Taravægt: 1,003 lb

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 2.0 tommer
• EAN: 69 25970 70556 1
• Bruttovægt: 0,282 kg
• Bruttovægt: 0,622 lb
• Nettovægt: 0,386 lb
• Nettovægt: 0,175 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,236 lb
• Taravægt: 0,107 kg
• Type af hyldeplacering: Begge
•
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