
 

 

Philips
Bluetooth-headset

14,2 mm drivere/åben bagside
Øretelefon
Fladt kabel

SHB5250BK
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rådløs frihed, kraftfuld lyd
esignet til at passe til ørets struktur
d design til trådløs frihed på farten har disse Philips MyJam FreshTones BT-

etelefoner 14,2 mm drivere til kraftfuld bas og optimal pasform designet til at passe til 
ets struktur.

Nyd kvalitetslyden
• 14,2 mm højttalerdrivere giver kraftfuld lyd og fyldig bas
• Kraftige magneter forbedrer basgengivelsen

Lyt længere
• Designet til at passe komfortabelt til ørets struktur
• Fladt kabel, der ikke filtrer, er praktiske at have med på farten
• Bluetooth-version 4.1 og HSP/HFP/A2DP/AVRCP understøtning

Altid klar
• Flex-greb kabelaflastning øger holdbarheden og tilslutningsmulighederne
• Trådløs kontrol til musiknydelse og opkald



 Flex-greb kabelaflastning
Ved hjælp af en gummieret Flex-greb kabelaflastning 
mellem hovedtelefoner og kabel, er forbindelsen er 
beskyttet mod beskadigelse fra gentagen bøjning i 
hele dens levetid.

Geometrisk komfortpasform

Et design baseret på øret struktur skaber en 
komfortabel, tætsluttende pasform til alle.

Store højttalerdrivere

14,2 mm kvalitets-højttalerdrivere med et 
basportdesign på øretelefonerne giver fyldig baslyd.

Kraftige magneter
Kraftige magneter forbedrer basgengivelsen

Understøtter Bluetooth-version 4.1

Par din smart-enhed med dine hovedtelefoner vha. 
Bluetooth, og nyd friheden ved krystalklar musik og 
telefonopkald – uden besvær med kabler.

Fladt kabel, der ikke filtrer
Et fladt kabel sikrer, at din ledning altid forbliver glat 
og uden filtring.

Trådløs musik og opkald

Nyd friheden ved at lytte til musik og telefonopkald 
– uden problemer med et kabel. Skift spor, indstil 
lyden og besvar opkald med en fjernbetjening, der er 
nem at bruge.
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Specifikationer
Design
• Farve: Sort

Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Følsomhed: 107 dB
• Frekvenskurve: 8 - 24.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 30 mW
• Højttalerdiameter: 14,2 mm

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,1
• Maks. rækkevidde: 10 m

Strøm
• Taletid: 4,5* timer
• Batterivægt: 2,5 g
• Batteritype: LI-polymer
• Musikspilletid: 4.5* t
• Standby-tid: Op til 55 timer

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald
• Lydstyrke

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70924 5
• Ydre indpakning (L x B x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Nettovægt: 0,105 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,181 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70924 8
• Bruttovægt: 0,074 kg
• Nettovægt: 0,035 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,039 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 4 x 8 x 2 cm
• Vægt: 0,0147 kg
•

* De faktiske resultater kan variere
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