
 

 

Philips
Słuchawki

Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

Bluetooth®

Czarny

SHB2505BK
Bezprzewodowa swoboda, 

potężny dźwięk.
Bezprzewodowe słuchawki Upbeat typu true wireless to intensywne kolory i całkowita swoboda 

ruchów. Poczuj wolność i korzystaj ze stabilnego połączenia, bardzo długiego czasu pracy akumulatora 

oraz kompaktowego etui. Słuchawki zaprojektowano tak, by zapewniały stabilne dopasowanie.

Gotowe do działania, do 12 godzin odtwarzania
• 6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wspaniały dźwięk, mocne basy.
• Przenośne etui do ładowania. Możliwość wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni.
• Uzyskaj nawet do 12 godzin odtwarzania
• Tryb mono umożliwiający odtwarzanie w jednej słuchawce

Wyjątkowa wygoda i świetny wygląd.
• Owalna wkładka akustyczna. Komfort i pasywna izolacja szumów.
• Miękkie, gumowe wykończenie; dokładne i wygodne dopasowanie
• Nasadki douszne w małym, średnim i dużym rozmiarze zapewniające idealne dopasowanie

Łatwe parowanie. Sterowanie głosowe.
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
• Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
• Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.
• Dwukrotne naciśnięcie przycisku wybudza asystenta głosowego w telefonie



 Wygoda i stabilne dopasowanie
Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz 
słuchać muzyki w naprawdę komfortowych 
warunkach. Miękkie, gumowe wykończenie 
słuchawek zapewnia idealne dopasowanie do 
kształtu ucha zewnętrznego. Wymienne gumowe 
nasadki douszne słuchawek gwarantują doskonałą 
szczelność i dają pewność, że nie umknie Ci żaden 
dźwięk.

Wspaniały dźwięk; mocny bas
6-milimetrowe neodymowe przetworniki 
akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne 
basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje 
skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono 
umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, 
gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.

Przycisk wielofunkcyjny.
Steruj muzyką i połączeniami z łatwością za pomocą 
przycisku wielofunkcyjnego. Nie podoba Ci się ten 
kawałek? Przełącz go za pomocą długiego kliknięcia. 
Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać muzyki? 
Pojedyncze kliknięcie przycisku załatwi sprawę. 
Wbudowany mikrofon z redukcją echa zapewnia 
wyraźny dźwięk podczas rozmowy.

Asystent głosowy
Dwukrotne naciśnięcie przycisku umożliwia 
wybudzenie asystenta głosowego w telefonie. 
Możesz poprosić Siri lub Asystenta Google o 
ustawienie następnej listy odtwarzania, wykonanie 
połączenia lub wysłanie wiadomości do znajomych, 
sprawdzenie pogody i nie tylko.

Inteligentne parowanie przez Bluetooth
Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po 
wyjęciu z etui. Po sparowaniu słuchawki zapamiętują 
ostatnie urządzenie, z którym zostały połączone.
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Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb 

głośnomówiący, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

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

4,1 x 6,5 x 3,6 cm
• Waga: 0,046 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15 x 4 cm
• Waga brutto: 0,12 kg
• Waga netto: 0,046 kg
• Waga opakowania: 0,074 kg
• EAN: 69 51613 98173 3
• Liczba produktów w zestawie: 1

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37 x 27 x 23,5 cm
• Waga brutto: 4,2 kg
• Waga netto: 1,104 kg
• Waga opakowania: 3,096 kg
• GTIN: 1 69 51613 98173 0

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,8 x 12,8 x 10,4 cm
• Waga brutto: 0,4 kg
• Waga netto: 0,138 kg
• Waga opakowania: 0,262 kg
• GTIN: 2 69 51613 98173 7

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Zawieszanie połączeń, Wyciszenie 
mikrofonu, Odrzucanie połączenia, Przełączanie 
między 2 połączeniami

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
• Czas odtwarzania muzyki: 3 + 9 godz.
• Czas gotowości: 60hr
• Czas rozmów: 3hr
• Waga baterii/akumulatora: 2,5 g

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Impedancja: 16 Ohm
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 90 dB
• Średnica głośnika: 6 mm

Wykończenie
• Kolor: Czarny
•

Dane techniczne
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