
 

 

Philips
Bluetooth austiņas

14,2 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas
Plakans kabelis

SHB5250BK

B
R
Ra
ska
ezvadu brīvība, spēcīgs skanējums
adītas atbilstoši ausu ģeometrijai
dītas bezvadu brīvībai, esot ceļā, šīs Philips MyJam FreshTones BT austiņas ar 14,2 mm 
ļruņiem iespaidīgam basam un ērtai valkāšanai ap ausīm.

Baudiet kvalitatīvu skanējumu
• 14,2 mm skaļruņi jaudīgai skaņai un piesātinātiem basiem
• Jaudīgi magnēti uzlabo basu sniegumu

Klausieties ilgāk
• Radītas atbilstoši ausu ģeometrijai
• Plakans vads ar aizsardzību pret sapīšanos ērtībām, atrodoties ceļā
• Bluetooth versija 4.1 un HSP/HFP/A2DP/AVRCP atbalsts

Vienmēr gatavas ceļam
• Lokans vada savienojums uzlabo izturību un savienojumu
• Bezvadu vadība mūzikas baudīšanai un zvaniem



 Lokans vada savienojums
Izmantojot gumijotu lokanu vada savienojumu starp 
austiņām un vadu, savienojums ir aizsargāts pret 
bojājumiem, ko izraisa atkārtota vada saliekšana.

Ausu ģeometrijai radīts komforts

Konstrukcija radīta atbilstoši ausu ģeometrijai ērtai 
valkāšanai katram lietotājam.

Lieli skaļruņi

Kvalitatīvi 14,2 mm skaļruņi ar basa atveri austiņās 
piesātinātam basu skanējumam.

Jaudīgi magnēti
Jaudīgi magnēti uzlabo basu sniegumu

Atbalsta Bluetooth versija 4.1

Vienkārši savienojiet savu viedo ierīci ar austiņām, 
izmantojot Bluetooth, un baudiet kristāldzidru 
mūzikas skanējumu un viegli atbildiet uz zvaniem – 
vairs nekādu sapinušos vadu.

Plakans vads ar aizsardzību pret 
sapīšanos
Plakans vads vienmēr nodrošina aizsardzību pret 
sapīšanos.

Bezvadu mūzika un zvani

Baudiet brīvību, ko sniedz mūzikas klausīšanās un 
tālruņa zvani bez vadu izmantošanas. Mainiet skaņas 
celiņus, skaļumu un atbildiet uz zvaniem, izmantojot 
ērtu tālvadību.
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Specifikācijas
Dizains
• Krāsa: Melna

Skaņa
• Akustiskā sistēma: Atvērta
• Jutība: 107 dB
• Frekvences reakcija: 8 – 24 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
• Skaļruņa diametrs: 14,2 mm

Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth versija: 4,1
• Maksimālā sniedzamība: 10 m

Strāvas padeve
• Sarunu laiks: 4,5* h
• Akumulatora svars: 2,5 g
• Akumulatora tips: Li polimēru
• Mūzikas atskaņošanas laiks: 4,5* st.
• Gaidstāves laiks: Līdz 55 h

Lietošanas komforts
• Zvanu pārvaldība: Atbildēt / beigt zvanu
• Skaļuma vadība

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70924 5
• Outer carton (L x W x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Neto svars: 0,105 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Taras svars: 0,181 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70924 8
• Bruto svars: 0,074 kg
• Neto svars: 0,035 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Taras svars: 0,039 kg
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 4 x 8 x 2 cm
• Svars: 0,0147 kg
•

* Faktiskie rezultāti var atšķirties
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