
 

 

Philips
Slušalke Bluetooth

14,2 mm pogonske enote/odprt 

hrbtni del

Ušesni čepek
Ploščat kabel

SHB5250BK

B
Z
Slu
gib
to
rezžična svoboda, mogočen zvok
asnovano za prileganje geometriji ušesa
šalke Philips MyJam FreshTones BT, ki so zasnovane za brezžično svobodo med 
anjem, so opremljene s 14,2-milimetrskimi pogonskimi enotami za mogočne nizke 

ne in se povsem prilegajo geometriji ušesa.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• 14,2 mm zvočniške pogonske enote za mogočen zvok in bogate nizke tone
• Zmogljivi magneti izboljšajo nizke tone

Dolgotrajno poslušanje
• Zasnovano za udobno prileganje geometriji ušesa
• Ploščat kabli brez prepletanja za priročno uporabo med gibanjem
• Podpora za različico Bluetootha 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Vedno pripravljeni
• Kabelska uvodnica Flex-grip za večjo vzdržljivost in boljšo povezavo
• Brezžično upravljanje za uživanje v glasbi in sprejemanje klicev



 Kabelska uvodnica Flex-grip
Z uporabo gumijaste kabelske uvodnice Flex-grip 
med slušalkami in kablom boste kabelsko povezavo 
zaščitili pred poškodbami zaradi nenehnega 
prepogibanja in ji podaljšali življenjsko dobo.

Prileganje geometriji ušesa

Zasnova temelji na geometriji ušesa in vsem 
zagotavlja udobno in prijetno prileganje.

Velike zvočniške pogonske enote

Slušalke imajo kakovostne 14,2 mm zvočniške 
pogonske enote z zasnovo kanala za nizke tone za 
bogate nizke tone.

Zmogljivi magneti
Zmogljivi magneti izboljšajo nizke tone

Podpira različico Bluetootha 4.1

Pametno napravo prek povezave Bluetooth 
enostavno združite s slušalkami in uživajte v kristalno 
jasni glasbi in telefonskih klicih – brez neprijetnih 
kablov.

Ploščat kabel brez prepletanja
Ploščati kabel se nikoli ne prepleta.

Brezžična glasba in klici

Uživajte v svobodi poslušanja glasbe in sprejemanja 
telefonskih klicev brez motečih kablov. Z enostavnim 
daljinskim upravljalnikom izbirajte skladbe, nastavite 
glasnost in sprejemajte klice.
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Specifikacije
Zasnova
• Barva: Črna

Zvok
• Akustični sistem: Odprt
• Občutljivost: 107 dB
• Frekvenčni odziv: 8–24.000 Hz
• Impedanca: 32 ohmov
• Največja vhodna moč: 30 mW
• Premer zvočnika: 14,2 mm

Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Različica Bluetooth: 4,1
• Največji doseg: 10 m

Napajanje
• Čas pogovora: 4,5* ure
• Teža baterije: 2,5 g
• Vrsta baterije: Litij-polimerna
• Čas predvajanja glasbe: 4,5* h
• Čas pripravljenosti: Do 55 ur

Priročnost
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica
• Regulacija glasnosti

Zunanja škatla
• Bruto teža: 0,286 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 70924 5
• Outer carton (L x Š x V): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Neto teža: 0,105 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,181 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70924 8
• Bruto teža: 0,074 kg
• Neto teža: 0,035 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,039 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 4 x 8 x 2 cm
• Teža: 0,0147 kg
•

* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
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