
 

 

Philips
Bluetooth headset

14,2 mm-es meghajtók/ hátul 

nyitott

Earbud fülhallgatós
Lapos kábel

SHB5250WT
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ezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás

 fül alakjához tervezve
vezeték nélküli kötetlenséget szem előtt tartó Philips MyJam FreshTones BT fülhallgató 
 erőteljes mélyhangok érdekében 14,2 mm-es meghajtókkal készült, kialakítása pedig 
timálisan illeszkedik a fül alakjához.

Fedezze fel a minőségi hangzást
• 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók az erőteljes hangzásért és a gazdag basszusért
• Az erős mágnesek javítják a mélyhang-visszaadást

Hosszan tartó hangélmény
• Bluetooth 4.1 verzió és HSP/HFP/A2DP/AVRCP támogatás
• Gubancmentes lapos kábel, hogy útközben is kényelmesen használhassa
• A fül alakjához tervezve, a kényelmes illeszkedésért

Mindig készen áll
• Örömteli zenehallgatás és híváskezelés vezeték nélküli vezérléssel
• Rugalmas fogású kábelvédő a nagyobb tartósságért és a könnyebb csatlakoztathatóságért



 Rugalmas fogású kábelvédő
A fülhallgató és a kábel közötti gumírozott, rugalmas 
fogású kábelvédő használata védi a vezetéket a 
kábeltörés okozta károsodástól, növelve annak 
élettartamát.

Nagy méretű hangszóró-meghajtók

Minőségi, 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók, 
mélyhangnyílással a fülhallgatókon a gazdag 
basszushangzás érdekében.

Erős mágnesek
Az erős mágnesek javítják a mélyhang-visszaadást

Bluetooth 4.1 verzió támogatása

Párosítsa össze Bluetooth segítségével okoseszközét 
a fülhallgatójával, és máris élvezheti a kristálytiszta 
zenehallgatás és telefonhívások nyújtotta 

szabadságot – anélkül, hogy kábelekkel kellene 
bajlódnia.

Gubancmentes lapos kábel
A lapos kábel lehetővé teszi, hogy a vezeték sima és 
gubancmentes maradjon – mindig.

Zenehallgatás és telefonálás vezeték 
nélkül

Élvezze a zenehallgatás és a telefonálás szabadságát - 
anélkül, hogy kábelekkel kellene bajlódnia. 
Zeneszámok közötti váltás, hangerő-szabályozás, 
hívások fogadása egy könnyen használható távvezérlő 
segítségével.

Formatervezett kényelem

A fül alakjához igazodó kialakítás kényelmes, 
tökéletes illeszkedést biztosít mindenki számára.
SHB5250WT/00

Műszaki adatok
Formatervezés
• Szín: Fehér

Hangzás
• Akusztikus rendszer: nyitott
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Érzékenység: 107 dB
• Hangszóró átmérője: 14,2 mm
• Frekvenciaválasz: 8 - 24 000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth verzió: 4,1
• Maximális hatótávolság: 10 m

Kényelem
• Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése
• Hangerőszabályzás

Energiaellátás
• Akkumulátor tömege: 2,5 g
• beszélgetési idő: 4,5* óra
• Akkumulátor típusa: Li-Polimer
• Zenelejátszási idő: 4,5* óra
• Készenléti idő: Akár 55 óra

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19 x 9,5 x 13,3 cm
• Nettó tömeg: 0,105 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,181 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Bruttó tömeg: 0,074 kg
• Nettó tömeg: 0,035 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,039 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 4 x 8 x 2 cm
• Tömeg: 0,0147 kg
•

* A pillanatnyi értékek változóak lehetnek
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