
 

 

Philips
Bluetooth-headset

14,2 mm element/öppen baksida

Öronsnäcka
Platt kabel

SHB5250WT
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rådlös frihet, kraftfullt ljud
tformad för att passa i örat
ilips MyJam FreshTones BT-hörlurar är utformade för trådlös frihet var du än är. De har 
,2 mm-element för stor bas och en optimal passform med örats geometri i åtanke.

Frossa i kvalitetsljud
• 14,2 mm högtalarelement ger kraftfullt ljud och fyllig bas
• Kraftiga magneter förbättrar basprestanda

Lyssna längre
• Bluetooth version 4.1 och stöd för HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Trasselfri platt kabel för extra bekvämlighet
• Utformad för att passa bekvämt i örat

Alltid redo
• Trådlös kontroll för att lyssna på musik och samtal
• Kabelavlastning med flexgrepp förbättrar hållbarhet och anslutning



 Kabelavlastning med flexgrepp
Med hjälp av en kabelavlastning med gummerat 
flexgrepp mellan hörlurarna och kabeln skyddas 
kontakten från att skadas av upprepade böjningar 
vilket förlänger dess livslängd.

Stora högtalarelement

14,2 mm högtalarelement av hög kvalitet med en 
baskanaldesign på hörlurarna för en fyllig bas.

Kraftiga magneter
Kraftiga magneter förbättrar basprestanda

Stöd för Bluetooth version 4.1

Para ihop en smart enhet med hörlurarna med 
Bluetooth. Sedan kan du lyssna på musik och annat 
med kristallklart ljud och ringa utan sladdar.

Trasselfri platt sladd
Platt sladd ser till att din sladd inte trasslar sig.

Musik och samtal trådlöst

Lyssna på musik och ring telefonsamtal utan att 
trassla med en sladd. Byt låt, ändra volym och 
besvara samtal med en lättanvänd fjärrkontroll.

Geometrisk bekväm passform

En design som baseras på örats geometri skapar en 
behaglig, bekväm passform för alla.
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Specifikationer
Design
• Färg: Vit

Ljud
• Akustiskt system: öppna
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 107 dB
• Högtalardiameter: 14,2 mm
• Frekvensåtergivning: 8-24 000 Hz

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,1
• Maximal räckvidd: 10 m

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal
• Volymkontroll

Effekt
• Batterivikt: 2,5 g
• Samtalstid: 4,5 * timmar
• Batterityp: Litiumpolymer
• Uppspelningstid: 4,5* tim
• Standby-tid: Upp till 55 tim

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Yttre kartong (L x B x H): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Nettovikt: 0,105 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,181 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Bruttovikt: 0,074 kg
• Nettovikt: 0,035 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,039 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 4 x 8 x 2 cm
• Vikt: 0,0147 kg
•

* Det faktiska resultatet kan variera
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