
 

 

Philips
Bluetooth sluchátka

14,2mm reproduktory / otevřená

Sluchátka do uší
Plochý kabel

SHB5250WT

V

Ko
Slu
ba
be
olnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk

nstrukce pohodlně padne na uši
chátka Philips MyJam FreshTones BT disponují 14,2mm reproduktory pro důrazné 
sy a pohodlně padnoucí konstrukcí kolem uší. Vychutnejte si na cestách volnost 
zdrátové technologie.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• 14,2mm reproduktory pro výrazný zvuk a silné basy
• Silné magnety zlepšují výkon basů

Poslouchejte déle
• Bluetooth verze 4.1 a HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Plochý kabel, který se nezamotává, pro pohodlí na cestách
• Konstrukce pohodlně padne na uši

Vždy připraveno k provozu
• Bezdrátové ovládání pro požitek z hudby a hovorů
• Ochrana kabelu Flexi-Grip zlepšuje odolnost a propojitelnost.



 Ochrana kabelu Flexi-Grip
Při použití kabelu pogumovaného ochranným 
materiálem Flexi-Grip mezi sluchátky a kabelem je 
propojení chráněno před poškozením při 
opakovaném ohýbání a má tak delší životnost.

Velké reproduktory

Kvalitní 14,2mm reproduktory s basovým otvorem 
na sluchátkách pro silné basy.

Silné magnety
Silné magnety zlepšují výkon basů

Podpora Bluetooth verze 4.1

Spárujte své chytré zařízení se sluchátky pomocí 
technologie Bluetooth a užívejte si svobodný poslech 

křišťálově čisté hudby i volání – bez nepohodlných 
kabelů.

Plochý kabel, který se nezamotává
Díky tomu, že je kabel plochý, zůstane vždy hladký 
a nezamotá se

Bezdrátová hudba a telefonní hovory

Užívejte si svobodný poslech hudby i volání bez 
změti kabelů. Přepínejte skladby a přijímejte hovory 
pomocí snadno ovladatelného dálkového ovladače.

Přesně a pohodlně sedí

Výrobek je konstruován podle tvaru uší, aby 
každému pohodlně padl.
SHB5250WT/00

Specifikace
Design
• Barva: White

Zvuk
• Akustický systém: otevřený
• Impedance: 32 ohm
• Maximální příkon: 30 mW
• Citlivost: 107 dB
• Průměr reproduktoru: 14,2 mm
• Kmitočtová charakteristika: 8 – 24 000 Hz

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 4,1
• Maximální dosah: 10 m

Pohodlí
• Správa hovorů: Zvednutí/položení hovoru
• Ovládání hlasitosti: Ano

Spotřeba
• Hmotnost baterie: 2,5 g
• Doba hovoru: 4,5* hodiny
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba přehrávání hudby: 4,5* h
• Doba v pohotovostním režimu: Až 55 h

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Vnější obal (D x Š x V): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,105 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,181 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Hrubá hmotnost: 0,074 kg
• Čistá hmotnost: 0,035 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,039 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 4 x 8 x 2 cm
• Hmotnost: 0,0147 kg
•

* Skutečné výsledky se mohou lišit
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