
 

 

Philips
Cască Bluetooth

Drivere 14,2 mm/post. închisă
Cască
Cablu plat

SHB5250WT

L
Pr
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dis
ibertate wireless, sunet puternic
oiectate pentru a se potrivi pe urechi

oiectate pentru libertate fără fir în mişcare, aceste căşti BT Philips MyJam FreshTones 
pun de difuzoare de 14,2 mm pentru bas puternic şi potrivire optimă pe ureche.

Bucură-te de sunet de calitate
• Drivere de 14,2 mm pentru boxe, pentru sunet puternic și bas profund
• Magneţii puternici îmbunătăţesc performanţa bas

Ascultă mai mult
• Versiune Bluetooth 4.1 și suport HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Cabluri plate antiîncurcare pt. ușurinţă în mișcare
• Proiectate pentru a fi comode la purtare pe urechi

Mereu pregătit
• Control wireless pentru muzică și apeluri
• Sist. de rulare a cablului Flex-grip îmbun. durab. și conectivit.



 Sist. de rulare a cablului Flex-grip
Cu sist. de rulare a cablului Flex-grip cauciucat dintre 
căști și cablu, conex. este protej. împotriva deterior. 
prin îndoirea repetată, prelungindu-i dur. de viaţă.

Difuzoare pentru boxe mari

Drivere de 14,2 mm pt. boxe cu design cu orif. de bas 
pe cască pt. bas putern.

Magneţi puternici
Magneţii puternici îmbunătăţesc performanţa bas

Acceptă Bluetooth versiunea 4.1

Sincronizează-ţi dispozitivul inteligent cu căștile prin 
Bluetooth și bucură-te de libertatea de a asculta 
muzică și de a avea convorbiri de o calitate 

impecabilă, fără inconvenienţele provocate de 
cabluri.

Cablu plat antiîncurcare
Cablul plat garantează că firele rămân drepte și 
neîncâlcite - întotdeauna.

Muzică și apeluri wireless

Bucură-te de libertatea de ascultare a muzicii și 
apelurilor - fără inconvenientele cablurilor. Schimbă 
melodia, volumul și răspunde la apeluri cu 
telecomanda ușor de folosit.

Ergonomic și confortabil

Designul bazat pe geometria urechii oferă confort la 
purtare și se potrivește urechilor tuturor.
SHB5250WT/00

Specificaţii
Design
• Culoare: Alb

Sunet
• Sistem acustic: deschis
• Impedanţă: 32 ohm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 107 dB
• Diametru difuzor: 14,2 mm
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 24 000 Hz

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versiune Bluetooth: 4,1
• Rază maximă: 10 m

Confort
• Gestionare apeluri: Preluare / Încheiere apel
• Controlul volumului

Alimentare
• Greutate baterie: 2,5 g
• Timp de convorbire: 4,5* ore
• Tip baterie: Li-Polimer
• Timp de redare muzică: 4,5* h
• Durată standby: Până la 55 ore

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Cutie exterioară (L x L x Î): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Greutate netă: 0,105 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,181 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Greutate brută: 0,074 kg
• Greutate netă: 0,035 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,039 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4 x 8 x 2 cm
• Greutate: 0,0147 kg
•

* Rezultatele efective pot varia
Data apariţiei 2017-09-09

Versiune: 5.1.3

12 NC: 8670 001 34754
EAN: 69 25970 70925 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Repere
Cască Bluetooth
Drivere 14,2 mm/post. închisă Cască, Cablu plat

http://www.philips.com

