
 

 

Philips
Sluchátka

6mm reproduktory / uzavřené

Bluetooth®

Bílá

SHB2505WT
Nechte hudbu hrát

Když máte své písničky, zvládnete cokoli. Tato skutečně bezdrátová sluchátka do uší 
poskytují skvělý zvuk a až 20 hodin přehrávání díky přenosnému nabíjecímu pouzdru. 
Dvojím stisknutím multifunkčního tlačítka probudíte hlasového asistenta v telefonu.

Můžete začít. Až 20 hodin přehrávání.
• 6mm neodymové reproduktory. Skvělý zvuk, důrazné basy
• Přenosné nabíjecí pouzdro. Možnost opakovaného dobíjení v kapse
• Získejte až 20 hodin přehrávání a 14 hodin hovoru
• Režim Mono pro případ, kdy chcete ponechat jedno ucho volné

Jsou pohodlné. Vypadají dobře.
• Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace hluku
• Měkké pogumované hroty sluchátek. Bezpečně uchycené a pohodlné
• Kryty konců sluchátek v malé, střední a velké velikosti pro dokonalé nasazení

Snadné párování. Hlasové ovládání.
• Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk
• Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth
• Multifunkční tlačítko. Snadné ovládání hudby a hovorů
• Hlasové ovládání telefonu zapnete dvojitým stisknutím tlačítka



 Až 20 hodin přehrávání.
Díky přenosnému nabíjecímu pouzdru vás tato 
sluchátka nezklamou. Na jedno nabití získáte až tři 
hodiny přehrávání nebo hovoru. Pokud se vydáte na 
cesty s plně nabitým pouzdrem, získáte dalších 
9 hodin provozu v rámci několika nabití. Stačí 
sluchátka uložit do pouzdra pokaždé, když je potřeba 
je dobít. Nabití do plné kapacity trvá 1,5 hodiny.

Pohodlné a bezpečně uchycené
Díky přiléhavému designu a lehké hmotnosti se 
můžete u hudby naplno odvázat a současně se cítit. 
Měkké pogumované hroty sluchátek se bezpečně 
přichytí pod záhyb vnějšího ucha. Díky vyměnitelným 
pogumovaným krytům na koncích sluchátek 
dokonale padnou do uší a utěsní je tak, že vám 
neunikne ani jediný takt.

Skvělý zvuk. Důrazné basy.
6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý 
zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje 
pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje 
ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat 
pozornost světu kolem vás.

Multifunkční tlačítko.
Ovládejte hudbu a hovory jednoduše pomocí 
multifunkčního tlačítka. Nelíbí se vám aktuální 
skladba? Přeskočte ji dlouhým stisknutím. Chcete 
odmítnout hovor a pokračovat v poslechu? Stačí 
jediné stisknutí tlačítka a je vystaráno. Vestavěný 
mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zajišťuje čistý 
zvuk, když chcete hovořit.

Hlasový asistent
Dvojitým stisknutím tlačítka probudíte hlasového 
asistenta telefonu. Požádejte Siri nebo Google 
Assistant, aby vám vytvořily nový seznam skladeb, 
zavolali nebo poslali zprávu vašim přátelům, 
zkontrolovali předpověď počasí a více.

Chytré párování Bluetooth
Vaše sluchátka jsou připravena ke spárování ihned 
poté, co je vyjmete z pouzdra. Po spárování si 
sluchátka pamatují poslední zařízení, se kterým byla 
spárována.
SHB2505WT/10

Přednosti
Datum vydání 2022-05-30

Verze: 10.0.2

12 NC: 8670 001 61247
EAN: 48 95229 10048 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Možnosti připojení
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Profily Bluetooth: AVRCP, A2DP, Handsfree, HFP, 

HSP
• Verze Bluetooth: 5.0
• Maximální dosah: Až 10 m

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 4,1 x 6,5 x 3,6 cm

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 15 x 4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,12 kg
• Čistá hmotnost: 0,046 kg
• Hmotnost obalu: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10048 0

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 37 x 27 x 23,5 cm
• Hrubá hmotnost: 4,2 kg
• Hmotnost obalu: 3,096 kg
• GTIN: 1 48 95229 10048 7
• Čistá hmotnost: 1,104 kg

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3

• Vnitřní obal (D x Š x V): 17,8 x 12,8 x 10,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,4 kg
• Hmotnost obalu: 0,262 kg
• GTIN: 2 48 95229 10048 4
• Čistá hmotnost: 0,138 kg

Příslušenství
• Stručný návod
• Kabel USB

Pohodlí
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Přidržení hovoru, Ztlumení mikrofonu, Odmítnutí 
hovoru, Přepínání mezi 2 hovory

Spotřeba
• Typ baterie: Lithium-iontový
• Doba přehrávání hudby: 5+15 h
• Doba v pohotovostním režimu: 80 h
• Doba hovoru: 5 h

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: PET
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Typ magnetu: NdFeB

Design
• Barva: Bílá
•

Specifikace
Sluchátka
6mm reproduktory / uzavřené Bluetooth®, Bílá
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