
 

 

Philips
Słuchawki z funkcją 
redukcji szumów

Przetworniki 32 mm/zamknięta 

konstr.

Nauszne
Kompaktowa składana 
konstrukcja

SHL3850NC
Więcej dźwięku, mniej szumów

potężne basy
Zanurz się w muzyce dzięki innowacyjnej technologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. 
Poduszki redukujące nacisk zapewniają wygodę podczas długiego noszenia, a niewielka, składana 
konstrukcja sprawia, że słuchawki są idealne do przenoszenia i użytkowania poza domem.

Sztuka redukcji szumów
• Technologia ActiveShield™ zmniejsza poziom szumów nawet o 97%

Potężny dźwięk
• 32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają bogate brzmienie basów
• Zamknięta konstrukcja blokuje hałas z otoczenia, zapewniając izolację akustyczną

Niech życie stanie się wygodniejsze
• Niewielka, płaska, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie



 Wysokiej jakości przetworniki 32 mm

Precyzyjnie dostrojone 32-milimetrowe 
przetworniki w połączeniu z zamkniętą konstrukcją 
akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych 
zapewniają bogate brzmienie basów.

Zamknięta konstrukcja

Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki 
neodymowe w połączeniu z zamkniętą konstrukcją 
akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych 
zapewniają doskonały dźwięk o imponującej precyzji.

Kompaktowa składana konstrukcja

Niewielka, płaska, składana konstrukcja 
przystosowana do przenoszenia.

ActiveShield™

Technologia aktywnej redukcji szumów 
ActiveShield™ obejmuje dwa tylne mikrofony 
służące do redukcji szumów w niskich 
częstotliwościach. Wykrywa ona dźwięki otoczenia i 
odwraca falę dźwiękową, skutecznie je eliminując i 
wyciszając.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Pasmo przenoszenia: 10–22 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 32 mm

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Złącze: 3,5 mm

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 40* godz.
• Czas gotowości: 50 godz.*
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,161 lb
• Waga brutto: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8,0 x 6,4 x 8,5 cali
• Waga netto: 1,157 lb
• Waga netto: 0,525 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,455 kg
• Ciężar opakowania: 1,003 lb

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 20 x 5 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 7,9 x 2,0 cali
• EAN: 69 25970 70556 1
• Waga brutto: 0,282 kg
• Waga brutto: 0,622 lb
• Waga netto: 0,386 lb
• Waga netto: 0,175 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,236 lb
• Ciężar opakowania: 0,107 kg
• Typ ułożenia półki: Obie
•
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