
 

 

Philips
Hörlurar

6 mm element/sluten baksida
Bluetooth®

Svart

SHB2505BK
Stoppa inte musiken

Allt är möjligt om du bara har din musik. De här true wireless in-ear-hörlurarna ger dig 
fantastiskt ljud och upp till 20 timmars speltid med det bärbara laddningsfodralet. Tryck 
två gånger på flerfunktionsknappen för att aktivera telefonens röstassistent.

Klara att använda. Upp till 20 timmars speltid.
• 6 mm akustiska neodymelement. Fantastiskt ljud, kraftfull bas
• Bärbart laddningsfodral. Flera laddningar i fickan
• Få upp till 20 timmar uppspelningstid och 14 timmar samtalstid
• Monoläge för när du vill lämna ena örat fritt

Känns bra. Ser bra ut.
• Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv brusreducering
• Mjuka gummitäckta vingspetsar. Säker och bekväm
• Öronpluggar i litet, medelstort och stort format – för en perfekt passform

Enkel ihopparning. Röststyrning.
• Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt
• Flerfunktionsknapp. Styr enkelt musik och samtal
• Med en dubbel knapptryckning aktiveras telefonens röstassistent



 Upp till 20 timmar speltid.
Med det bärbara laddningsfodralet till hörlurarna blir 
du inte besviken. Du får upp till tre timmars speltid 
eller samtalstid på en enda laddning. Om du ger dig 
ut med ett fulladdat fodral får du ytterligare nio 
timmar över flera laddningar. Sätt bara tillbaka 
hörlurarna i fodralet varje gång de behöver laddas. 
En fullständig laddning tar 1,5 timme.

Bekväm och säker
Du kan rocka loss ditt ljud på ett bekvämt sätt tack 
vare den åtsittande, lätta designen. De mjuka 
gummerade vingspetsarna sitter säkert under 
ytterörat. Utbytbara öronpluggar i gummi gör att du 
kan hitta den perfekta in-ear-passformen – vilket ger 
en tät försegling så att du inte missar en enda takt.

Fantastiskt ljud. Kraftfull bas.
De akustiska 6 mm neodymelementen ger dig 
fantastiskt ljud och kraftfull bas. Det ovala akustiska 
röret maximerar passiv brusreducering. Mono-läget 
ger dig möjlighet att lämna ett öra fritt när du vill 
hålla dig informerad om omvärlden.

Flerfunktionsknapp.
Styr enkelt musik och samtal via 
flerfunktionsknappen. Gillar du inte det aktuella 
spåret? Hoppa över det med en lång tryckning. Vill 
du avvisa ett samtal och fortsätta lyssna? Det fixar du 
med en enkel knapptryckning. Med den inbyggda 
mikrofonen med ekoreducering blir ljudet klart när 
du vill prata.

Röstassistent
Aktivera telefonens röstassistent med en dubbel 
knapptryckning. Be Siri eller Google-assistenten 
spela upp nästa spellista, ringa eller skicka 
meddelanden till vänner, kontrollera vädret och 
mycket mer.

Smart Bluetooth-parning
Du kan para ihop hörlurarna direkt när du tar ut dem 
ur fodralet. När de har parats ihop minns hörlurarna 
den senaste enheten de parats ihop med.
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Anslutningar
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, Handsfree, 

HFP, HSP
• Bluetooth-version: 5.0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 4,1 x 6,5 x 3,6 cm

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 15 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,12 kg
• Nettovikt: 0,046 kg
• Taravikt: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10047 3

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 37 x 27 x 23,5 cm
• Bruttovikt: 4,2 kg
• Taravikt: 3,096 kg
• GTIN: 1 48 95229 10047 0
• Nettovikt: 1,104 kg

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3

• Inre kartong (L x B x H): 17,8 x 12,8 x 10,4 cm
• Bruttovikt: 0,4 kg
• Taravikt: 0,262 kg
• GTIN: 2 48 95229 10047 7
• Nettovikt: 0,138 kg

Tillbehör
• Snabbstartguide
• USB-kabel

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Parkerat 

samtal, Ljudavstängning, Avvisa samtal, Växla 
mellan två samtal

Effekt
• Batterityp: Litiumjon
• Uppspelningstid för musik: 5 + 15 tim
• Standby-tid: 80 timmar
• Samtalstid: 5 timmar

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Magnettyp: NdFeB

Design
• Färg: Svart
•

Specifikationer
Hörlurar
6 mm element/sluten baksida Bluetooth®, Svart

http://www.philips.com

