
 

 

Philips
Căști true wireless 
intraauriculare

Difuzoare de 6 mm/design închis

Bluetooth®

Negru

SHB2515WT
Melodie după melodie, 

după melodie
Fii liber. Aceste căşti intraauriculare true wireless oferă un timp colosal de redare de 100 de 
ore, mulţumită tocului de încărcare portabil. Bucură-te de un sunet grozav, melodie după 
melodie, dar şi de acces direct la asistentul virtual al telefonului tău. A spus cineva călătorie?

Relaxează-te. Timp de redare de 110 ore. Fără fire.
• Difuzoare acustice din neodim de 6 mm. Sunet excelent, bas puternic
• Toc de încărcare portabil cu baterie de 3350 mAH încorporată
• Cu tocul ai parte de până la 110 ore de redare sau de convorbiri
• Port USB pe tocul de încărcare. Încarcă-ţi telefonul în mișcare.

Senzaţie plăcută. Aspect plăcut.
• Modul mono pentru momentele în care dorești să ai o ureche descoperită
• Tub acustic oval. Confort și izolare pasivă a zgomotului
• Suporturi moi și cauciucate în formă de aripă. Sigure și confortabile
• Capace de căști auriculare mici, medii și mari, pentru o potrivire perfectă

Asociere ușoară. Control vocal.
• Microfon încorporat cu anularea ecoului pentru sunet clar
• Asociere inteligentă. Găsește automat dispozitivul Bluetooth
• Buton multifuncţional. Controlează cu ușurinţă muzica și apelurile
• O apăsare dublă pe buton activează asistentul vocal al telefonului



 Fii liber. Toc de încărcare USB.
Nu rămâi niciodată fără energie. Tocul de încărcare 
cu baterie de 3350 mAH încorporată nu încarcă doar 
căștile, ci și telefonul. Conectează-ţi dispozitivul 
inteligent la toc prin portul USB.

Confortabile și sigure
Graţie designului comod și ușor, poţi să dai un impuls 
muzicii în confort real. Suporturile moi și cauciucate 
în formă de aripă se fixează în siguranţă sub pliul 
urechii exterioare. Capacele auriculare 
interschimbabile din cauciuc îţi permit o potrivire 
intraauriculară perfectă, creând o etanșare strânsă, 
astfel încât să nu pierzi niciun sunet.

Sunet excelent, întotdeauna
Difuzoarele acustice din neodim de 6 mm îţi oferă 
sunet excelent și bas puternic. Tubul acustic de 
formă ovală maximizează izolarea pasivă a 
zgomotului. Modul mono îţi dă posibilitatea de a lăsa 
o ureche descoperită când vrei să rămâi la curent cu 
ce se întâmplă în jur.

Asociere Bluetooth inteligentă
Căștile tale sunt gata de asociere imediat ce le scoţi 
din cutie. Odată ce le-ai asociat, căștile își amintesc 
ultimul dispozitiv cu care au fost asociate.

Buton multifuncţional.
Controlează cu ușurinţă muzica și apelurile de la 
butonul multifuncţional. Nu îţi place melodia redată? 
Omite-o printr-o apăsare lungă. Vrei să respingi un 
apel și să asculţi în continuare? O simplă apăsare de 
buton rezolvă situaţia. Microfonul încorporat cu 
anularea ecoului păstrează sunetul clar atunci când 
vrei să vorbești.
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Accesorii
• Incluse: Cablu de încărcare USB
• Toc de transport
• Ghid de utilizare rapidă
• Capace auriculare: 3 dimensiuni

Conectivitate
• Microfon: Microfon încorporat
• Profiluri Bluetooth: A2DP, Handsfree, HFP, HSP, 

AVRCP
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Rază maximă: 10 m

Design
• Culoare: Alb

Alimentare
• Timp de convorbire: 5+110 h
• Tip baterie: Litiu-ion
• Durată de încărcare: 2 h

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Sensibilitate: 90 dB
• Diametru difuzor: 6 mm
• Putere maximă de intrare: 5 mW

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie interioară (L x L x Î): 17,8 x 15,8 x 10,4 cm
• Greutate brută: 0,67 kg
• Greutate netă: 0,348 kg
• Greutate proprie: 0,322 kg
• GTIN: 2 48 95229 10043 9

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 24
• Cutie exterioară (L x L x Î): 37,5 x 33,5 x 24,5 cm
• Greutate brută: 6,1 kg
• Greutate netă: 2,784 kg
• Greutate proprie: 3,316 kg
• GTIN: 1 48 95229 10043 2

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4,1 x 8 x 3,6 cm

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 15 x 5 cm
• Greutate brută: 0,19 kg
• Greutate netă: 0,116 kg
• Greutate proprie: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10043 5
•
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