
 

 

Philips
Căști cu anularea 
zgomotului

Parte posterioară închisă/drivere 

32 mm

Auriculară
Pliere compactă

SHL3850NC
Mai mult sunet, mai puţin zgomot

bas puternic
Afundă-te în muzică alături de tehnologia activă inovatoare de amortizare a zgomotului 
ActiveShield™. Pernuţele de reducere a presiunii asigură un confort de purtare prelungit, 
iar o structură compactă pliabilă este ideală pentru portabilitate şi depozitare uşoară.

Arta anulării zgomotului
• Funcţia de anulare a zgomotului ActiveShield™ reduce zgomotul cu până la 97%

Sunet puternic
• Drivere de 32 mm din neodim pentru un bas puternic
• Designul cu partea posterioară închisă blochează zgomotul pentru a oferi izolaţie fonică

Fă-ţi viaţa mai confortabilă
• Design pliabil subţire și compact pentru a fi ușor de transportat



 Drivere de înaltă definiţie de 32 mm

Driverele de 32 mm cu reglare fină din neodim 
combinate cu un sistem acustic cu parte posterioară 
închisă și cu izolaţie circumaurală asigură un bas 
puternic.

Design cu partea posterioară închisă

Driverele de 32 mm din neodim reglate combinate 
cu un sistem acustic cu parte posterioară închisă și cu 
izolaţie circumaurală asigură un sunet precis, 
excelent și impresionant.

Pliere compactă

Design subţire și compact pliabil pentru a fi ușor de 
transportat în timpul călătoriilor.

ActiveShield™

Tehnologia de anulare activă a zgomotului 
ActiveShield™ constă în două microfoane cu semnal 
invers utilizate pentru anularea frecven?elor joase. 
Aceasta detectează zgomotul ambiental și inversează 
unda sonoră, anulând-o în mod eficient și 
transformând zgomotul de fundal în liniște.
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Specificaţii
Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Răspuns în frecvenţă: 10 - 22.000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 32 mm

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conexiune prin cablu: unilateral
• Conector: 3,5 mm

Alimentare
• Timp de redare muzică: 40* oră
• Durată standby: 50* de ore
• Tip baterie: AAA

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,161 lb
• Greutate brută: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Cutie exterioară (L x L x Î): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 8,0 x 6,4 x 8,5 inch
• Greutate netă: 1,157 lb
• Greutate netă: 0,525 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,455 kg
• Greutate proprie: 1,003 lb

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 20 x 5 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

7,7 x 7,9 x 2,0 inch
• EAN: 69 25970 70556 1
• Greutate brută: 0,282 kg
• Greutate brută: 0,622 lb
• Greutate netă: 0,386 lb
• Greutate netă: 0,175 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,236 lb
• Greutate proprie: 0,107 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
•
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