
 

 

Philips
Bluetooth-hodetelefoner

14,2 mm drivere / åpen bakside

Ørepropp
Flat kabel

SHB5250BL
Trådløs frihet, kraftig lyd

Designet for å passe til ørets form
Disse Philips MyJam FreshTones BT-øretelefonene er utviklet for å gi trådløs frihet når du 
er på farten, og leveres med 14,2 mm drivere for kraftig bass og optimal passform rundt 
øret.

Nyt kvalitetslyd i fulle drag
• 14,2 mm høyttalerdrivere for kraftig lyd og fyldig bass
• Kraftige magneter gir forbedret bassytelse

Lytt over lengre tid
• Designet for å passe komfortabelt til ørets form
• Flokefri flat kabel for enkel bruk når du er på farten
• Støtter Bluetooth-versjon 4.1 og HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Alltid klar
• Ledningsavlasteren Flex-Grip gir økt holdbarhet og flere tilkoblingsmuligheter
• Trådløs kontroll for musikk og samtaler



 Ledningsavlasteren Flex-Grip
Med Flex-Grip-ledningsavlasteren i gummi der 
kabelen kobles til øredekslet, beskyttes koblingen 
mot skader som oppstår ved gjentatt bøying, noe 
som forlenger levetiden til kabelen.

Geometrisk og komfortabel passform

Designen er basert på ørets passform for 
komfortabel bruk og tettsittende passform for alle.

Store høyttalerdrivere

Høykvalitets 14,2 mm høyttalerdrivere med en 
øretelfonutforming med bassventil for fyldig bass.

Kraftige magneter
Kraftige magneter gir forbedret bassytelse

Støtter Bluetooth-versjon 4.1

Du kan pare smartenheten din med hodetelefonene 
ved hjelp av Bluetooth og få bevegelsesfrihet og 
krystallklar musikk og tydelige telefonsamtaler – 
uten plagsomme ledninger.

Flokefri flat kabel
Flat kabel sørger for en jevn og flokefri kabel – hele 
tiden.

Trådløs musikk og samtaler

Gled deg over friheten av å høre på musikk og 
telefonsamtaler – uten rotet med kabler. Bytt spor, 
kontroller volumet og svar på anrop med en 
brukervennlig fjernkontroll.
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Spesifikasjoner
Utforming
• Farge: Blå

Lyd
• Akustisk system: åpen
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 107 dB
• Høyttalerdiameter: 14,2 millimeter
• Frekvensområde: 8–24 000 Hz

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versjon: 4,1
• Maksimal rekkevidde: 10 m

Drift
• Taletid: 4,5* timer
• Batterivekt: 2,5 g
• Batteritype: LI-Polymer
• Musikkspilletid: 4,5* t
• Standby-tid: Opptil 55 timer

Anvendelighet
• Samtalestyring: Besvar/avslutt samtale
• Volumkontroll

Ytre eske
• Bruttovekt: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70926 9
• Yttereske (L x B x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Nettovekt: 0,105 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,181 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70926 2
• Bruttovekt: 0,074 kg
• Nettovekt: 0,035 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,039 kg
• Type hylleplassering: Begge

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 4 x 8 x 2 cm
• Vekt: 0,0147 kg
•

* Faktiske resultater kan variere
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