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Slúchadlo do ucha
Plochý kábel

SHB5250WT

U
N
Slú
vy
tva
ž žiadne káble, len mohutný zvuk
avrhnuté tak, aby dokonale sadli
chadlá Philips MyJam FreshTones BT, ktoré vás na cestách oslobodzujú od káblov, sú 

bavené 14,2 mm budičmi na dosiahnutie mohutných basov. Ich dizajn navyše kopíruje 
r ucha, takže vám bez problémov sadnú.

Nechajte sa strhnúť kvalitným zvukom
• 14,2 mm budiče reproduktorov prinášajú pôsobivý zvuk a bohaté basy
• Výkonné magnety zvyšujú výkon basov

Dlhšie počúvanie
• Podpora technológie Bluetooth verzie 4.1 a HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Plochý kábel, ktorý sa nemotá, pre pohodlie na cestách
• Navrhnuté tak, aby pohodlne sadli

Vždy pripravené
• Bezdrôtová kontrola nad hudobnou zábavou a hovormi
• Uvoľňovač napnutia kábla s flexibilným uchytením zlepšuje odolnosť a pripojiteľnosť



 Uvoľňovač napnutia kábla s flexibilným 
uchytením
Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla s flexibilným 
uchytením, ktorý sa nachádza medzi slúchadlami 
a káblom, chráni tento spoj pred poškodením 
v dôsledku opakovaného ohýbania a predlžuje jeho 
životnosť.

Veľké reproduktory

Kvalitné 14,2 mm budiče reproduktorov s basovým 
otvorom na slúchadlách pre bohaté basy.

Výkonné magnety
Výkonné magnety zvyšujú výkon basov

Podpora technológie Bluetooth verzie 
4.1

Spárujte inteligentné zariadenie so slúchadlami cez 
rozhranie Bluetooth a vychutnajte si slobodu 

krištáľovo čistej hudby a hovorov – bez 
obmedzujúcich káblov.

Plochý kábel, ktorý sa nezamotá
Plochý kábel zaručene vždy zostane úhľadný a bez 
uzlov.

Bezdrôtová hudba a hovory

Vychutnajte si slobodu pri počúvaní hudby 
a telefonátoch bez spleti káblov. Pomocou 
jednoduchého diaľkového ovládania môžete 
prepínať skladby, ovládať hlasitosť a prijímať 
hovory.

Pohodlné nosenie

Vďaka dizajnu prispôsobenému tvaru ucha pohodlne 
sadnú každému.
SHB5250WT/00

Technické údaje
Dizajn
• Farba: Biela

Zvuk
• Akustický systém: otvorený
• Impedancia: 32 ohm
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 107 dB
• Priemer reproduktora: 14,2 mm
• Frekvenčná odozva: 8 - 24 000 Hz

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verzia rozhrania Bluetooth: 4,1
• Maximálny rozsah: 10 m

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Prijatie/ukončenie hovoru
• Ovlád. hlasitosti

Príkon
• Hmotnosť batérií: 2,5 g
• Čas hovoru: 4,5* hodiny
• Typ batérie: LI-Polymér
• Doba prehrávania hudby: 4,5* hod
• Pohotovostný čas: Maximálne 55 hod.

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0 286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Hmotnosť netto: 0,105 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,181 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Hmotnosť brutto: 0,074 kg
• Hmotnosť netto: 0,035 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,039 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 4 x 8 x 2 cm
• Hmotnosť: 0,0147 kg
•

* Skutočné výsledky sa môžu líšiť
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