
 

 

Philips
Auscultadores com 
cancelamento de ruído

Diafragmas de 32 mm/posterior 

fechada

On-ear
Dobragem compacta

SHL3850NC
Mais som, menos ruído

graves profundos
Deixe-se envolver pela sua música com a inovadora tecnologia de cancelamento activo de ruído 

ActiveShield™. As protecções que aliviam a pressão permitem uma utilização prolongada confortável 

e o design dobrável compacto é ideal para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil.

A arte do cancelamento de ruído
• O cancelamento de ruído ActiveShield™ reduz o ruído em até 97%

Som poderoso
• Diafragmas de altifalantes em neodímio de 32 mm para graves ricos
• O design com parte posterior fechada bloqueia o ruído para isolamento sonoro

Torne a vida mais conveniente
• Design fino e dobrável compacto para fácil portabilidade



 Diafragmas de 32 mm de alta definição

Os diafragmas em neodímio de 32 mm com sintonia 
fina combinados com um design posterior fechado 
do sistema acústico e um isolamento on-ear (sobre 
a orelha) proporcionam graves ricos.

Design posterior fechado

Os diafragmas em neodímio sintonizados de 32 mm 
combinados com um design posterior fechado do 
sistema acústico e um isolamento on-ear (sobre a 
orelha) proporcionam um som de precisão 
excelente e impressionante.

Dobragem compacta

Design fino e dobrável compacto para fácil 
portabilidade em movimento.

ActiveShield™

A tecnologia do cancelamento activo de ruído 
ActiveShield™ dispõe de dois microfones 
alimentação em retrocesso utilizados para cancelar 
as frequências baixas. Esta detecta ruído ambiente e 
inverte a onda de som, cancelando-o eficazmente e 
convertendo o ruído de fundo em silêncio.
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Especificações
Som
• Sistema acústico: Fechado
• Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Tipo de magneto: Neodímio
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Sensibilidade: 105 dB
• Diâmetro do altifalante: 32 mm

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Ligação de Cabo: um lado
• Conector: 3,5 mm

Potência
• Tempo de reprodução de música: 40* hr
• Tempo em espera: 50* horas
• Tipo de bateria: AAA

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,161 lb
• Peso bruto: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Embalagem exterior (C x L x A): 

20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Embalagem exterior (C x L x A): 

8,0 x 6,4 x 8,5 polegada
• Peso líquido: 1,157 lb
• Peso líquido: 0,525 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,455 kg
• Tara: 1,003 lb

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 20 x 5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 2,0 polegada
• EAN: 69 25970 70556 1
• Peso bruto: 0,282 kg
• Peso bruto: 0,622 lb
• Peso líquido: 0,386 lb
• Peso líquido: 0,175 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,236 lb
• Tara: 0,107 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
•
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