
 

 

Philips
Bluetooth-headset

14,2 mm drivers/open achterkant

Oordopje
Platte kabel

SHB5250WT
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eciaal ontworpen voor de vorm van het oor
ze Philips MyJam FreshTones BT-oortelefoon is ontworpen voor draadloze vrijheid 
derweg, heeft drivers van 14,2 mm voor een krachtige bas en heeft een optimale 
svorm die is ontworpen naar de vorm van het oor.

Geniet van een hoge geluidskwaliteit
• Luidsprekerdrivers van 14,2 mm voor een krachtig geluid en rijke bas
• Krachtige magneten verbeteren de basprestaties

Luister langer
• Bluetooth-versie 4.1 en ondersteuning voor HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Knoopvrij plat snoer voor gemak onderweg
• Speciaal ontworpen voor een comfortabele pasvorm in het oor

Altijd klaar om te vertrekken
• Draadloze bediening van muziek en oproepen
• Flexi-Grip-snoerbescherming zorgt voor een langere levensduur en betere connectiviteit



 Flexi-Grip-snoerbescherming
Met behulp van een rubberen Flexi-Grip-
snoerbescherming tussen de hoofdtelefoon en het 
snoer wordt de verbinding beschermd tegen 
beschadiging door regelmatig buigen, waardoor de 
levensduur wordt verlengd.

Grote luidsprekerdrivers

Hoogwaardige luidsprekerdrivers van 14,2 mm met 
een basopening op de oortelefoon voor diepe 
bastonen.

Krachtige magneten
Krachtige magneten verbeteren de basprestaties

Ondersteunt Bluetooth-versie 4.1

Koppel uw smartphone met uw hoofdtelefoon via 
Bluetooth en geniet van de vrijheid van kristalheldere 

muziek en telefoongesprekken - zonder gedoe met 
kabels.

Knoopvrij plat snoer
Plat snoer zorgt ervoor dat uw kabel nooit in elkaar 
draait.

Draadloze muziek en draadloos bellen

Geniet van de vrijheid om naar muziek te luisteren 
en telefoongesprekken te voeren - zonder gedoe 
met het snoer. Zet een ander nummer op, regel het 
volume en beantwoord oproepen met een handige 
afstandsbediening.

Geometrische, comfortabele pasvorm

Een ontwerp met de oorgeometrie als uitgangspunt. 
Dit maakt comfortabel dragen en een goede 
pasvorm voor iedereen mogelijk.
SHB5250WT/00

Specificaties
Ontwerp
• Kleur: Wit

Geluid
• Akoestisch systeem: open
• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diameter van luidspreker: 14,2 millimeter
• Frequentiebereik: 8 - 24.000 Hz

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 4,1
• Maximumbereik: 10 m

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
• Volumeregeling

Vermogen
• Gewicht batterij: 2,5 g
• Spreektijd: 4,5* uur
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeeltijd muziek: 4,5* uur
• Stand-bytijd: Tot 55 uur

Omdoos
• Brutogewicht: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Omdoos (L x B x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Nettogewicht: 0,105 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,181 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Brutogewicht: 0,074 kg
• Nettogewicht: 0,035 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,039 kg
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 4 x 8 x 2 cm
• Gewicht: 0,0147 kg
•

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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