
 

 

„Philips“
„Bluetooth“ ausinės

14,2 mm garsiakalbiai / atvira 

nugarėlė

Ausinės kištukas
Plokščias laidas

SHB5250WT

B
Pr
Ke
na
au
elaidė laisvė, galingas garsas
iglunda prie ausų
liaukite ir pamirškite laidus, nes šiose „Philips MyJam FreshTones BT“ ausinėse 
udojami 14,2 mm garsiakalbiai atkuria kokybišką garsą, o jos pačios puikiai priglunda prie 
sų.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• 14,2 mm garsiakalbiai galingam garsui ir sodriems žemiesiems dažniams
• Galingi magnetai sustiprina žemuosius dažnius

Klausykitės ilgiau
• Palaiko „Bluetooth“ 4.1 ir HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Nesipainiojantis plokščias laidas patogus kelionėje
• Prisitaiko prie ausų ir patogiai priglunda

Visada parengtos keliui
• Belaidis valdymas – klausykite muzikos ir nepraleiskite skambučių
• „Flexi-Grip“ laido laikiklis užtikrina patvarumą ir sujungimo kokybę



 „Flexi-Grip“ kabelio laikiklis
Panaudojus guma dengtą „Flexi-Grip“ laido laikiklį 
tarp ausinių ir laido, sujungimas apsaugomas nuo 
pažeidimo dėl daugkartinio lankstymo.

Dideli garsiakalbiai

Kokybiški 14,2 mm garsiakalbiai turi žemųjų dažnių 
angą ausinėse, todėl galingas žemųjų dažnių garsas 
garantuotas.

Galingi magnetai
Galingi magnetai sustiprina žemuosius dažnius

Palaiko „Bluetooth“ 4.1

Susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis per 
„Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru skambesiu ir 
telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų.

Nesipainiojantis plokščias laidas
Laidas yra plokščias, todėl jis niekada nesusipainios.

Muzika ir skambučiai be laidų

Mėgaukitės muzikos skambesiu ir telefoniniais 
pokalbiais be besipinančių laidų. Keiskite muzikos 
takelius, garsumą ir atsiliepkite į skambučius su 
paprastu naudoti nuotolinio valdymo pulteliu.

Priglunda prie ausų

Ausinių dizainas pagamintas pagal ausies geometriją, 
todėl jas patogu dėvėti ir jos puikiai priglunda.
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Specifikacijos
Garsas
• Akustinė sistema: atvir.
• Pilnutinė varža: 32 omų
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Jautrumas: 107 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 14,2 mm
• Dažninė charakteristika: 8–24 000 Hz

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 4,1
• Maksimalus diapazonas: 10 m

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį
• Garsumo reguliatorius

Maitinimas
• Baterijos svoris: 2,5 g
• Kalbėjimo laikas: 4,5* val.
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Muzikos klausymo laikas: 4,5* val.
• Budėjimo trukmė: Iki 55 valandų

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Outer carton (L x W x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Grynasis svoris: 0,105 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,181 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Bendras svoris: 0,074 kg
• Grynasis svoris: 0,035 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,039 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 4 x 8 x 2 cm
• Svoris: 0,0147 kg
•

* Tikrieji rezultatai gali skirtis
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