
 

 

Philips
Στερεοφωνικά ακουστικά 
Bluetooth

SHB5000WT
Με κλιπ, ασύρματα

Καθαρός, φυσικός ήχος
Ακουστικά με κλιπ και Bluetooth, ιδανική για μουσική και κλήσεις κατά τις μετακινήσεις 
σας. Οι μικροσκοπικοί, εξαιρετικά αποδοτικοί οδηγοί προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο και 
πεντακάθαρες κλήσεις. Άψογη και άνετη εφαρμογή από μικρά ακουστικά!

Ταιριάζει στη δική σας ζωή
• Εύχρηστο καλώδιο φόρτισης USB 0,6 μ., για εύκολη επαναφόρτιση μέσω Η/Υ
• Ασύρματη μουσική Bluetooth και εύκολος έλεγχος των κλήσεων

Απολαύστε ποιοτικό ήχο
• Η απόλυτη εφαρμογή στο αφτί αποκλείει τους εξωτερικούς θορύβους
• Τα μικρά αποδοτικά ηχεία αναπαράγουν ήχο ακριβείας με μπάσα

Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αφτιού
• Εξαιρετικά μικρά για εκπληκτικά άνετη ενδώτια εφαρμογή



 Για τέλεια εφαρμογή σε κάθε τύπο 
αφτιού

Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 
εναλλάξιμων ζευγαριών καψών, από μικρό 
μέχρι μεγάλο μέγεθος, αυτά τα ακουστικά 
της Philips θα ταιριάξουν άψογα στο αυτί 
σας.

Εύχρηστο καλώδιο φόρτισης USB 0,6 μ.
Εύχρηστο καλώδιο φόρτισης USB 0,6 μ., για 
εύκολη επαναφόρτιση μέσω Η/Υ

Απόλυτη εφαρμογή στο αφτί
Οι ιδιαίτερα μικροί οδηγοί ηχείων αυτών 
των ακουστικών της Philips προσαρμόζονται 
άνετα μέσα στο αυτί και, χάρη στην άψογη 
προσαρμογή τους, αποκλείουν τους 
εξωτερικούς θορύβους, προσφέροντάς σας 
την απόλυτη εμπειρία ακρόασης.

Μικρά αποδοτικά ηχεία

Τα μικρά αποδοτικά ηχεία για τα ακουστικά 
Philips διασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και 
παρέχουν ήχο ακριβείας με πανίσχυρα 
μπάσα, ιδανικά για απολαυστικές ακροάσεις.

Εξαιρετικά μικρά ενδώτια

Εξαιρετικά μικρή, ελαφριά ενδώτια σχεδίαση 
για βέλτιστη εφαρμογή στα μικρότερα αυτιά, 
για περισσότερες ώρες ακρόασης.

Ασύρματος έλεγχος μουσικής και 
κλήσεων

Αν θέλετε να ακούτε μουσική ασταμάτητα 
και να επιστρέφετε εύκολα στη λειτουργία 
τηλεφώνου, τίποτα δεν συγκρίνεται με την 
τεχνολογία Bluetooth! Συζεύξτε τα 
ακουστικά Philips με το smartphone ή το 
tablet σας με δυνατότητα Bluetooth και 
ελέγξτε τα πάντα με ένα πάτημα.
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Ήχος
• Εύρος συχνοτήτων: 9 - 22.000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 25 mW
• Ευαισθησία: 107 dB
• Διάμετρος ηχείου: 9 χιλ.
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, handsfree, 
ακουστικά, HFP, HSP

• Μέγιστη ακτίνα λήψης: έως και 15 ιγ

Ρεύμα
• Επαναφορτιζόμενο
• Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: 9 ώρες

Άνεση
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Απόρριψη κλήσης, Επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων 
και μουσικής

• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB: Συμπεριλαμβάνεται για φόρτιση

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

2,0 x 2,0 x 0,6 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

5 x 5 x 1,5 εκ.
• Βάρος: 0,0165 κ.
• Βάρος: 0,036 lb

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

3,8 x 6,9 x 1 ίντσες

• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 
9,6 x 17,5 x 2,5 εκ.

• EAN: 69 23410 71857 7
• Μικτό βάρος: 0,207 lb
• Μικτό βάρος: 0,094 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0465 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,103 lb
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,105 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,0475 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 3,354 lb
• Μικτό βάρος: 1,5212 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71857 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,3 x 18,6 x 25,5 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

8,4 x 7,3 x 10 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 1,23 lb
• Καθαρό βάρος: 0,558 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12
• Καθαρό απόβαρο: 2,123 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,9632 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,712 lb
• Μικτό βάρος: 0,3231 κ.
• GTIN: 2 69 23410 71857 1
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

16,3 x 9,4 x 11,3 εκ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

6,4 x 3,7 x 4,4 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,308 lb
• Καθαρό βάρος: 0,1395 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,405 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,1836 κ.
•
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