
 

 

Philips
Ausīs liekamās patiesās 
bezvadu austiņas

6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Bluetooth®

Melna

SHB2515BK
Nebeidzama dziesmu plūsma

Esiet brīvi. Šīs ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas nodrošina iespaidīgu 110 stundu atskaņošanas 

laiku ar pārnēsājamo uzlādes ietvaru. Izbaudiet lieliskas dziesmas pēc dziesmām, kā arī izmantojiet tiešu 

piekļuvi tālruņa virtuālajam asistentam. Vai kāds pieminēja ceļojuma izbraucienu?

Atbrīvojieties. 110 stundas atskaņošanas laiks. Nekādu vadu.
• 6 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Lieliska skaņa, izteikts bass
• Pārvietojamais uzlādes ietvars ar 3350 mAH ārējo akumulatoru
• Iegūstiet līdz pat 110 stundām mūzikas atskaņošanas vai sarunu laiku, izmantojot ietvaru
• Uzlādes ietvara USB ports. Uzlādējiet tālruni, kamēr esat ceļā

Lieliska sajūta. Lielisks izskats.
• Mono režīms, kad vēlaties vienu ausi atstāt brīvu
• Ovālas formas akustiskais vads. Komforts un pasīvā trokšņu izolācija
• Mīksti gumijoti spārnveida uzgaļi. Drošas un ērtas
• Mazi, vidēji un lieli ausu uzgaļu apvalki, lai atrastu ausij vispiemērotāko stiprinājumu

Viegli savienojams pārī. Balss vadība.
• Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio
• Viedā savienošana pārī. Automātiski atrodiet Bluetooth ierīci
• Daudzfunkciju poga. Viegli kontrolējiet mūziku un zvanus
• Divreiz nospiežot pogu, tiek pamodināts tālruņa balss asistents



 110 stundas atskaņošanas laiks
Dodieties ceļā, kabatā ņemot līdzi vairākas uzlādes 
reizes. Ņemiet līdzi pilnībā uzlādētu uzlādes ietvaru 
un iegūsiet līdz pat 110 stundām atskaņošanas laiku. 
Izmantojot ietvaru, pilna uzlāde parasti aizņem 
1,5 stundas un nodrošina aptuveni 5 stundu 
atskaņošanas vai sarunu laiku.

Esiet brīvi. USB uzlādes ietvars.
Nepalieciet bez enerģijas. Uzlādes ietvars ar iebūvēto 
3350 mAH ārējo akumulatoru rūpējas ne tikai par 
austiņu uzlādi – tas var uzlādēt arī jūsu tālruni. 
Vienkārši savienojiet ierīci ar ietvaru, izmantojot USB 
portu.

Ērtas un drošas
Varat izbaudīt skaņas patiesā komfortā, pateicoties 
cieši pieguļošajam, vieglajam dizainam. Mīkstie 
gumijotie spārnveida uzgaļi cieši pieguļ zem ārējās 
auss krokas. Maināmie gumijotie ausu uzgaļu apvalki, 
cieši pieguļot, ļauj atrast perfektu stiprinājumu ausī, 
lai ne skaņa netiktu palaista garām.

Vienmēr lieliska skaņa
6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku 
skaņu un izteiktu basu. Ovālās formas akustiskais 
vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms 
ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni 
ar apkārtējo vidi.

Viedā Bluetooth savienošana pārī
Jūsu austiņas ir gatavas izveidot pāra savienojumu, 
tiklīdz tās izņemat no ietvara. Kad austiņas ir 
savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar kuru 
tikušas savienotas pārī.

Daudzfunkciju poga.
Viegli kontrolējiet mūziku un zvanus, izmantojot 
daudzfunkciju pogu. Vai jums nepatīk šī dziesma? 
Izlaidiet to, piespiežot un pieturot. Vai vēlaties 
noraidīt zvanu un turpināt klausīties? Tiks izdarīts, 
vienkārši nospiežot pogu. Iebūvētais mikrofons ar 
atbalss novēršanu uztur skaidru skaņu, kad vēlaties 
runāt.
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Piederumi
• Iekļauts: USB lādēšanas kabelis
• Ceļojumu futrālis
• Ātras uzsākšanas rokasgrāmata
• Austiņu uzgaļi: 3 izmēri

Savienojamība
• Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
• Bluetooth profili: A2DP, Brīvroku, HFP, HSP, 

AVRCP
• Bluetooth versija: 5,0
• Maksimālā sniedzamība: 10 m

Dizains
• Krāsa: Melna

Strāvas padeve
• Sarunu laiks: 5+110 st.
• Akumulatora tips: Litija jonu
• Uzlādēšanas laiks: 2 st.

Skaņa
• Frekvences reakcija: 20–20 000 Hz
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Jutība: 90 dB
• Skaļruņa diametrs: 6 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 5 mW

Iekšējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Inner carton (L x W x H): 17,8 x 15,8 x 10,4 cm
• Bruto svars: 0,67 kg
• Neto svars: 0,348 kg
• Taras svars: 0,322 kg
• GTIN: 2 48 95229 10044 6

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 33,5 x 24,5 cm
• Bruto svars: 6,1 kg
• Neto svars: 2,784 kg
• Taras svars: 3,316 kg
• GTIN: 1 48 95229 10044 9

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Plauktā novietošanas veids: Abi
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 15 x 5 cm
• Bruto svars: 0,19 kg
• Neto svars: 0,116 kg
• Taras svars: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10044 2

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 4,1 x 8 x 3,6 cm
•

Specifikācijas
Ausīs liekamās patiesās bezvadu austiņas
6 mm skaļruņi/nosl. konstr. Bluetooth®, Melna
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