
 

 

Philips
Langattomat Bluetooth®-
kuulokkeet

32 mm:n elementit / puoliavoin

Korvat peittävät

SHB5500BK
Selkeä ja syvä basso langattomasti

Taattua laatua ilman johtoja
Philipsin langattomilla Bluetooth-kuulokkeilla voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta 
ilman johtoja. Kuuntele musiikkia ja puhu puheluita jopa tuntien ajan – pehmustetut 
korvakuvut ja erittäin kestävä akku takaavat mukavuuden.

Voimakas ääni
• 32 mm:n tehokkaat elementit tuottavat muhkean ja selkeän basson
• Suljettu takaosa parantaa melunvaimennusta

Tee elämästä helpompaa
• Bluetooth-tekniikka luo liikkumisen vapautta
• Musiikin ja puheluiden hallinta langattomasti Bluetooth-yhteydellä
• Taittuva muotoilu helpottaa mukana kuljettamista

Sopii pitkäaikaiseenkin käyttöön
• Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka sopivat päähän kuin päähän
• Pehmeät korvatyynyt takaavat käyttömukavuuden pitkässäkin käytössä



 32 mm:n kaiutinelementit

32 mm:n tehokkaat elementit tuottavat 
muhkean ja selkeän basson

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka

Säädettävät korvakuvut istuvat aina mukavasti, 
joten et edes muista käyttäväsi kuulokkeita.

Bluetooth-tekniikka

Yhdistä kuulokkeet pariliitoksella Bluetooth-
laitteeseen ja nauti selkeästä äänestä 
langattomasti.

Suljettu malli

Suljettu takaosa eristää musiikin ympäristön 
äänistä, joten kuulet kaikki yksityiskohdat ja 
dynaamisen basson sellaisena kuin pitääkin.

Litteäksi taittuva malli
Nämä Bluetooth-kuulokkeet voi taittaa 
kokoon, jolloin niiden kuljettaminen ja 
säilyttäminen on helppoa. Älykkään muotoilun 
ja laadukkaiden osien, kuten saranoiden, 
ansiosta kuulokkeen kaikkia osia on helppo 
käsitellä.

Pehmeät ja mukavat korvatyynyt

Pehmeät korvatyynyt takaavat 
käyttömukavuuden pitkässäkin käytössä

Langaton musiikin ja puheluiden hallinta

Bluetooth on verraton apuväline, kun haluat 
kuunnella musiikkia ja hoitaa puheluita ilman 
johtojen aiheuttamaa vaivaa! Voit nauttia 
lempimusiikistasi muodostamalla pariliitoksen 
Philips-kuulokkeiden ja Bluetooth-
yhteensopivan älypuhelimen tai tablet-laitteen 
välille. Napauttamalla kuulokkeita voit säätää 
musiikin äänenvoimakkuutta ja keskeyttää 
musiikintoiston puheluita varten.
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Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 15 m

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 9 h
• Valmiusaika: 200
• Puheaika: 9

Ääni
• Taajuusalue: 10–22 000 Hz
• Impedanssi: 24 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 30 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Herkkyys: 106 dB
• Akustinen järjestelmä: Suljettu

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelujen pito, Edellisen numeron 
uudelleenvalinta, Mikrofonin mykistys, Puhelun 
hylkääminen, Puhelusta toiseen siirtyminen, 
Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä

• Äänenvoimakkuuden säätö

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 23410 73112 2
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Nettopaino: 0,453 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,506 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 73112 5
• Kokonaispaino: 0,262 kg
• Nettopaino: 0,151 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Taara: 0,111 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Paino: 0,12 kg
•
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