
 

 

Philips
Auscultadores sem fios 
para TV

Diafragmas de 40 mm/posterior 

aberta

Over-ear
Protecções almofadadas 
respiráveis

SHD8850
Cinema em casa com som de alta resolução
Som cinematográfico de nível superior para a sua casa
Os auscultadores sem fios Philips SHD8850 envolvem-no no seu próprio mundo de som 

cinematográfico, com total liberdade. A ligação digital sem fios garante um som absolutamente nítido e 

livre de interferências para proporcionar a melhor experiência de entretenimento em casa.

A melhor experiência de audição
• Som cinematográfico superior de diafragmas de 40 mm
• Áudio de alta resolução com ligação com fios

Fácil de utilizar
• 20 horas funcionamento para audições prolongadas
• Movimente-se livremente sem fios num raio de 30 m
• Função de ligar/desligar automática
• Base de carregamento fácil de utilizar
• A entrada ótica e analógica adapta-se a todos os televisores

Concebido para uma utilização prolongada confortável
• A rede ajusta-se automaticamente para uma adaptação perfeita
• Proteções dos ouvidos em veludo respiráveis para um conforto prolongado



 20 horas de autonomia
Com 20 horas de autonomia, pode usufruir de 
maratonas de visualização sem se preocupar 
com a possibilidade de ficar sem energia.

Alcance sem fios até 30 m

O alcance de transmissão até 30 m 
proporciona mobilidade e liberdade de 
movimentos para desfrutar da sua música em 
toda a casa.

Ligar/desligar automático
Os auscultadores Philips SHD8850 ligam-se 
automaticamente quando os coloca na cabeça. 
Depois de terminar, desligam-se 
automaticamente para garantir que não 
desperdiça energia.

Ajuste automático

A rede leve com ajuste automático garante-lhe 
a adaptação perfeita ao formato da sua cabeça 

ao mesmo tempo que garante um conforto 
ideal.

Som cinematográfico

Os diafragmas de 40 mm dos SHD8850 são 
sintonizados acusticamente para garantir um 
som cinematográfico superior.

Fácil carregamento

Coloque os auscultadores na base de 
carregamento para carregar facilmente.

Adequado para todos os televisores
Equipados com uma entrada ótica e analógica, 
os auscultadores Philips SHD8850 são 
compatíveis.

Áudio de alta resolução

O áudio de alta resolução oferece o melhor 
desempenho de áudio, reproduzindo 
gravações originais de estúdio mais fielmente 
do que os formatos de CD de 16 bits/
44,1 kHz. Com o cabo áudio fornecido, os 
auscultadores sem fios Philips SHD8850 
suportam áudio de alta resolução e garantem 
uma qualidade de áudio sem cedências dos 
seus dispositivos preferidos, para que possa 
usufruir mais do seu sistema de 
entretenimento em casa.

Proteções dos ouvidos em veludo

As proteções dos ouvidos em veludo 
respiráveis dissipam a pressão e o calor e 
garantem um conforto intenso para utilizações 
prolongadas.
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Som
• Impedância: 32 ohm
• Diâmetro da coluna: 40 mm
• Sensibilidade: 98 dB
• Limites frequência: 8-40 000 Hz (com fios); 8-

22 500 (modo sem fios)
• Entrada máxima de corrente: 50 mW (com fios)
• Rácio sinal-ruído: > 75 dB
• Distorção (THD): < 0,5% @1kHz
• Áudio de alta resolução
• Tipo de diafragma: Dinâmica

Conetividade
• Alcance máximo: Até 30 m
• Selecção de canal: Automático
• Cabo amovível
• Tomada dos auscultadores: 3,5 mm
• Sem fios

Funcionalidades
• Desativação automática

Design
• Cor: Preto
• Estilo de utilização: Aro para a cabeça
• Ajusta à orelha: Over-ear
• Tipo de proteção: Fechado
• Material do acoplamento auditivo: Tecido

Potência
• Tempo de reprodução de música: 20 hr
• Tipo de bateria (auscultadores): Pilhas 

recarregáveis NiMH
• Capacidade da bateria (auscultadores): 900 mAh
• Tempo de carga: 6 hr

• Número de pilhas: 2 x AAA 1,2 V
• Recarregável

Acessórios
• Cabo áudio: Cabo de 3,5 mm
• Estação de base (transmissor)
• Adaptadores incluídos: Transformador CA/CC
• Outros: Cabo ótico de 3,5 mm

Embalagem exterior
• Peso bruto: 3,578 kg
• GTIN: 1 69 51613 99240 8
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39,5 x 26 x 32,5 cm
• Peso líquido: 1,848 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,73 kg

Dimensões
• Dimensões da estação de base: 17,4 x 14,2 x 7,4 

cm (L x D x A)
• Peso da estação de base: 0,19 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 17,6 x 9,5 x 

21,9 cm
• Peso dos auscultadores: 0,367 kg

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

24 x 28,5 x 12,5 cm
• EAN: 69 51613 99240 1
• Peso bruto: 0,998 kg
• Peso líquido: 0,616 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,382 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
•
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* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das 
condições da aplicação.
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