
 

 

Philips
Bluetooth stereo kulaklık

SHB5000WT
Klipsli, kablosuz

Net ve doğal ses
Klipsli bluetooth dongle bulunan kulaklıklar, hareket halinde müzik dinlemek ve çağrıları 
yanıtlamak için idealdir. Mikro ultra verimli sürücüler, berrak ses ve çağrı netliği sağlar. 
Kompakt kulaklıkların mükemmel ve konforlu uyumu.

Hayatınıza, kulağınıza uyduğu kadar kolay uyum sağlar
• Șarj ișlemlerini PC'den kolaylıkla gerçekleștirebilmek için kullanıșlı 0,6 m USB kablosu
• Bluetooth özelliğine sahip kablosuz müzik ve çağrı kontrolü kolaylığı

Kaliteli sesten keyif alın
• Dıș gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon
• Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

Daha uzun süre kullanabilirsiniz
• Her kulağa tam oturması için değiștirilebilir 3 lastik kulak kapağı
• Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık



 Her kulağa tam oturur

Küçükten büyüğe, değiștirilebilir 3 kulak kapağı, bu 
Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel șekilde 
oturmasını sağlar.

Kullanıșlı 0,6 m USB șarj kablosu
Șarj ișlemlerini PC'den kolaylıkla gerçekleștirebilmek 
için kullanıșlı 0,6 m USB kablosu

Mükemmel kulak içi tampon
Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör 
sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan 
denge sayesinde dıș gürültüler engellenir ve yüksek 
yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.

Küçük ama etkili hoparlörler

Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili 
hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak șekilde 

kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net 
ses çıkıșı sunar.

Son derece küçük kulak içi kulaklık

Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme 
keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık 
tasarımı.

Kablosuz müzik ve çağrı kontrolü

Sınırsız müzik dinleme keyfi ve müzik ile çağrılar 
arasında zahmetsizce geçiși sağlamakta hiçbir ürün 
Bluetooth'u geçemez! En sevdiğiniz parçaları 
dinlemek için, Philips kulaklığınızı Bluetooth özellikli 
akıllı telefon veya tabletinizle eșleștirmeniz yeterli. 
Kulaklığın sezgisel kontrolüne bir kez dokunarak sesi 
kısabilir ve gelen ve giden çağrıları yönetirken çalan 
șarkıyı durdurabilirsiniz.
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Teknik Özellikler
Ses
• Frekans aralığı: 9 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 25 mW
• Hassasiyet: 107 dB
• Hoparlör çapı: 9 mm
• Akustik sistem: Kapalı

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, eller serbest, 

kulaklık, HFP, HSP
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 15 m

Güç
• Șarj edilebilir
• Bekleme süresi: 200 saat
• Konușma süresi: 9 saat

Kullanılabilirlik
• Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı 

Reddet, Son numarayı tekrar ara, Arama ve müzik 
arasında geçiș

• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• USB kablosu: Șarj için birlikte verilir

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 2,0 x 2,0 x 0,6 inç
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5 x 5 x 1,5 cm
• Ağırlık: 0,0165 kg
• Ağırlık: 0,036 lb

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,8 x 6,9 x 1 inç
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,6 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 71857 7
• Brüt ağırlık: 0,207 lb
• Brüt ağırlık: 0,094 kg
• Net ağırlık: 0,0465 kg
• Net ağırlık: 0,103 lb
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,105 lb
• Dara ağırlığı: 0,0475 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 3,354 lb
• Brüt ağırlık: 1,5212 kg
• GTIN: 1 69 23410 71857 4
• Dıș karton (L x G x Y): 21,3 x 18,6 x 25,5 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 8,4 x 7,3 x 10 inç
• Net ağırlık: 1,23 lb
• Net ağırlık: 0,558 kg
• Ambalaj sayısı: 12
• Dara ağırlığı: 2,123 lb
• Dara ağırlığı: 0,9632 kg

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,712 lb
• Brüt ağırlık: 0,3231 kg
• GTIN: 2 69 23410 71857 1
• İç karton (L x G x Y): 16,3 x 9,4 x 11,3 cm
• İç karton (L x G x Y): 6,4 x 3,7 x 4,4 inç
• Net ağırlık: 0,308 lb
• Net ağırlık: 0,1395 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,405 lb
• Dara ağırlığı: 0,1836 kg
•
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