
 

 

Philips
Hodetelefoner med 
støyundertrykking

Elementer på 32mm / lukket 

bakside

Hodetelefoner
Kompakte sammenleggbare

SHL3850NC
Mer lyd, mindre støy

kraftig bass
Lev deg inn i musikken din ved hjelp av ActiveShield™-teknologi for aktiv 
støyundertrykking. Øreputer som letter på trykket, gir langvarig komfort, og en kompakt 
foldbar design er ideell for bærbarhet og enkel oppbevaring.

Kunsten ved støyreduksjon
• ActiveShield™ støyundertrykking reduserer inntil 97 % av all støy

Kraftig lyd
• 32 mm neodymhøyttalerdrivere for fyldig bass
• Designen med lukket bakside stenger ute støy for å sørge for støyreduksjon

Gjør livet mer praktisk
• Slank og sammenleggbar design gir enkel bærbarhet



 32 mm HD-drivere

Finjusterte 32 mm neodymdrivere, et akustisk 
system med lukket bakside og en design som 
omslutter ørene, gir fyldig bass.

Design med lukket bakside

32 mm avstemte neodymdrivere kombinert med en 
lydsystemdesign med lukket bakside og en forsegling 
som omslutter ørene, gir utmerket og imponerende 
presisjonslyd.

Kompakte sammenleggbare

Slank og sammenleggbar design gir enkel 
oppbevaring på farten.

ActiveShield™

ActiveShield™-støyreduksjonsteknologi har to 
mikrofoner med feed-backward-teknologi som 
brukes til støyreduksjon av lave frekvenser. Den 
oppdager støy fra omgivelsene og inverterer 
lydbølgen og konverterer bakgrunnsstøyen til 
stillhet. Dette gir effektiv støyreduksjon.
SHL3850NC/00

Spesifikasjoner
Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Frekvensområde: 10–22 000 Hz
• Impedans: 16 Ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 105 dB
• Høyttalerdiameter: 32 mm

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,2 m
• Kabeltilkobling: ensidig
• Kontakt: 3,5 millimeter

Drift
• Musikkspilletid: 40* t
• Standby-tid: 50* timer
• Batteritype: AAA

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,161 lb
• Bruttovekt: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Yttereske (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Yttereske (L x B x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 tommer
• Nettovekt: 1,157 lb
• Nettovekt: 0,525 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,455 kg
• Taravekt: 1,003 lb

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 2,0 tommer
• EAN: 69 25970 70556 1
• Bruttovekt: 0,282 kg
• Bruttovekt: 0,622 lb
• Nettovekt: 0,386 lb
• Nettovekt: 0,175 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,236 lb
• Taravekt: 0,107 kg
• Type hylleplassering: Begge
•
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