
 

 

Philips
Hoofdtelefoon met 
ruisonderdrukking

32 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
Compact opvouwbaar

SHL3850NC
Meer geluid, minder ruis

krachtige bas
Ga helemaal op in uw muziek dankzij de innovatieve ActiveShield™ actieve 
ruisonderdrukkingstechnologie. Drukverminderende kussens bieden langdurig draagcomfort 
en het compacte, opvouwbare ontwerp is gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

De kunst van ruisonderdrukking
• ActiveShield™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 97%

Krachtig geluid
• Neodymium-luidsprekerdrivers van 32 mm voor een sterke bas
• Systeem met gesloten achterkant blokkeert ruis voor geluidsisolatie

Voor meer gemak
• Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor eenvoudige draagbaarheid



 High Definition-drivers van 32 mm

Nauwkeurig afgestelde 32 mm neodymium-drivers 
zorgen in combinatie met een akoestisch 
systeemontwerp met gesloten achterkant en 
afsluiting op het oor voor rijke bassen.

Ontwerp met gesloten achterkant

Afgestelde 32 mm neodymium-drivers zorgen in 
combinatie met een akoestisch systeemontwerp met 
gesloten achterkant en afsluiting over het oor voor 
uitstekend en indrukwekkend nauwkeurig geluid.

Compact opvouwbaar

Slank en compact opvouwbaar ontwerp voor 
eenvoudige mobiele draagbaarheid.

ActiveShield™

De actieve ruisonderdrukkingstechnologie van 
ActiveShield™ bestaat uit twee feed-backward-
microfoons voor ruisonderdrukking van lage 
frequenties. Het apparaat detecteert 
achtergrondgeluid en keert de geluidsgolf om, 
waardoor deze effectief wordt geëlimineerd en het 
achtergrondgeluid wordt omgezet in stilte.
SHL3850NC/00

Specificaties
Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 105 dB
• Diameter van luidspreker: 32 mm

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Kabelaansluiting: aan één kant
• Aansluiting: 3,5 mm

Vermogen
• Afspeelduur van muziek: 40* uur
• Stand-bytijd: 50* uur
• Batterijtype: AAA

Omdoos
• Brutogewicht: 2,161 lb
• Brutogewicht: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Omdoos (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Omdoos (L x B x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 inch
• Nettogewicht: 1,157 lb
• Nettogewicht: 0,525 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,455 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,003 lb

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

19,5 x 20 x 5 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 2.0 inch
• EAN: 69 25970 70556 1
• Brutogewicht: 0,282 kg
• Brutogewicht: 0,622 lb
• Nettogewicht: 0,386 lb
• Nettogewicht: 0,175 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,236 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,107 kg
• Type schap: Beide
•
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