
 

 

Philips
Slušalke z odpravljanjem 
šumov

32 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesne
Kompaktno zlaganje

SHL3850NC
Več zvoka, manj šumov

mogočni nizki toni
Zatopite se v glasbo z inovativno tehnologijo za aktivno odpravljanje šumov 
ActiveShield™. Blazinice z blaženjem pritiska omogočajo dolgoročno udobno uporabo, 
kompaktna zložljiva zasnova pa je idealna za prenašanje in enostavno shranjevanje.

Umetnost odpravljanja šumov
• Tehnologija ActiveShield™ za odpravljanje šumov odpravi do 97 % šumov

Izredno močan zvok
• 32-mm pogonske zvočniške enote iz neodima za bogate nizke tone
• Zasnova z zaprtim hrbtnim delom odpravlja šume za zvočno izolacijo

Olajšajte si življenje
• Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno prenašanje



 32-mm pogonske enote visoke ločljivosti

Natančno uglašene 32-mm pogonske enote iz 
neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom 
in zatesnitev na ušesih zagotavljajo bogate nizke 
tone.

Zasnova z zaprtim hrbtnim delom

Uglašene 32-mm pogonske enote iz neodima, 
akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in 
zatesnitev na ušesih zagotavljajo odličen in vrhunsko 
natančen zvok.

Kompaktno zlaganje

Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno 
prenašanje.

ActiveShield™

Tehnologija ActiveShield™ za aktivno odpravljanje 
šumov ima povratna mikrofona za odpravljanje nizkih 
frekvenc. Zaznava šume iz okolice in obrača zvočne 
valove, da jih učinkovito odpravlja in šume iz ozadja 
pretvarja v tišino.
SHL3850NC/00

Specifikacije
Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Frekvenčni odziv: 10–22.000 Hz
• Impedanca: 16 ohmov
• Tip magneta: Neodim
• Največja vhodna moč: 30 mW
• Občutljivost: 105 dB
• Premer zvočnika: 32 mm

Povezljivost
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Kabelska povezava: enostranska
• Konektor: 3,5 mm

Napajanje
• Čas predvajanja glasbe: 40* h
• Čas pripravljenosti: 50* ur
• Vrsta baterije: AAA

Zunanja škatla
• Bruto teža: 2,161 lb
• Bruto teža: 0,98 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Outer carton (L x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Outer carton (L x Š x V): 8,0 x 6,4 x 8,5 palec
• Neto teža: 1,157 lb
• Neto teža: 0,525 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,455 kg
• Teža embalaže: 1,003 lb

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 19,5 x 20 x 5 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

7,7 x 7,9 x 2,0 palec
• EAN: 69 25970 70556 1
• Bruto teža: 0,282 kg
• Bruto teža: 0,622 lb
• Neto teža: 0,386 lb
• Neto teža: 0,175 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,236 lb
• Teža embalaže: 0,107 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
•
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