
 

 

„Philips“
Į ausis dedamos iš tikrųjų 
belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda

SHB2515WT
Melodija po melodijos

Būkite laisvi. Šios visiškai belaidės į ausis dedamos ausinės veikia net 100 val., nes turi 
nešiojamą įkrovimo dėklą. Mėgaukitės puikiu kiekvienos melodijos garsu ir tiesioginiu 
prisijungimu prie telefono virtualaus pagalbininko programos. Ar kažkas minėjo kelionę?

Išsilaisvinkite. 110 val. trukmės veikimas. Jokių laidų.
• 6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Puikus garsas, stiprūs bosai
• Nešiojamasis įkrovimo dėklas su įmontuota 3350 mAH galios išorine baterija
• Su dėklu galite groti muziką ir naudoti pokalbiams iki 110 valandų.
• USB jungtis įkrovimo dėkle. Galite įkrauti telefoną keliaudami

Puikus jausmas. Graži išvaizda.
• Naudokite režimą „Mono“, kai norite vieną ausį palikti laisvą
• Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas
• Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai. Patogūs ir saugūs
• Mažo, vidutinio ir didelio dydžio antgalių dangteliai, kad tiktų tobulai

Paprasta susieti. Valdymas balsu.
• Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus
• Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą
• Daugiafunkcis mygtukas. Lengvai valdykite muziką ir skambučius
• Dukart paspaudę mygtuką pažadinsite telefono balsinę pagalbinę priemonę



 Jokių rūpesčių. USB įkrovimo dėklas.
Niekada nelikite su tuščia baterija. Įkrovimo dėklas 
su įmontuota 3350 mAH galios išorine baterija gali 
įkrauti ne tik ausines, bet ir telefoną. Tiesiog 
prijunkite savo išmanųjį įrenginį prie dėklo per USB 
jungtį.

Patogūs ir saugūs
Klausykite audringų garsų patogiai su puikiai 
tinkančiu, lengvu dizainu. Minkšti, gumuoti, sparno 
formos antgaliai tvirtai laikosi po išorinės ausies 
linkiu. Su keičiamais guminiais antgalių dangteliais 
atrasite tobulai tinkančią, sandarią konstrukciją, kad 
nepraleistumėte nė vieno garso.

Visada puikus garsas
6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų 
garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos 
akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus 
triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną 
ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.

Išmanusis „Bluetooth“ siejimas
Jūsų ausinės parengiamos susieti tą pačią akimirką, kai 
jas išimate iš dėklo. Kai tik ausines susiejate, jos 
atsimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietos.

Daugiafunkcis mygtukas.
Lengvai valdykite muziką ir skambučius naudodami 
daugiafunkcį mygtuką. Nepatinka grojanti daina? 
Praleiskite ją ilgai spausdami. Norite atmesti 
skambutį ir toliau klausytis? Pasirūpinsite tuo 
paprastu mygtuko paspaudimu. Kai norėsite kalbėti, 
su įmontuoto mikrofono aido pašalinimo funkcija 
girdėsite aiškų garsą.
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Priedai
• Įtraukta: USB įkrovimo laidas
• Kelioninis dėklas
• Greitos pradžios vadovas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai

Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, Laisvų rankų, HFP, 

HSP, AVRCP
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Maksimalus diapazonas: 10 m

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Maitinimas
• Kalbėjimo laikas: 5 + 110 val.
• Baterijos tipas: Ličio jonų
• Įkrovimo laikas: 2 val.

Garsas
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Jautrumas: 90 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 17,8 x 15,8 x 10,4 cm
• Bendras svoris: 0,67 kg
• Grynasis svoris: 0,348 kg
• Pakuotės svoris: 0,322 kg
• GTIN: 2 48 95229 10043 9

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 33,5 x 24,5 cm
• Bendras svoris: 6,1 kg
• Grynasis svoris: 2,784 kg
• Pakuotės svoris: 3,316 kg
• GTIN: 1 48 95229 10043 2

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 4,1 x 8 x 3,6 cm

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 9,5 x 15 x 5 cm
• Bendras svoris: 0,19 kg
• Grynasis svoris: 0,116 kg
• Pakuotės svoris: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10043 5
•

Specifikacijos
Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės
6 mm garsiakalbiai / uždaros „Bluetooth®“, Juoda

http://www.philips.com

