
 

 

Philips
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

Drivers van 32 mm/halfgesloten

Voor op het oor

SHB5500BK
Heldere en krachtige bas, draadloos

Geen snoeren meer, wel dezelfde kwaliteit
Draadloze Philips-hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar 
zeker geen gebrek aan geluidskwaliteit. Geniet urenlang van muziek en gesprekken dankzij 
zachte oorschelpen en een lange batterijlevensduur.

Krachtig geluid
• High Intensity-drivers van 32 mm voor grootse en heldere bas
• Ontwerp met gesloten achterkant voor optimale isolatie

Voor meer gemak
• Bluetooth-technologie voor onbeperkte bewegingsvrijheid
• Handige draadloze muziek- en gespreksbediening via Bluetooth
• Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig opbergen onderweg

Comfortabel voor langdurig gebruik
• De instelbare oorschelpen en hoofdband zijn geschikt voor iedereen
• Zachte oorkussens voor lang luistercomfort



 32 mm luidsprekerdrivers

High Intensity-drivers van 32 mm voor grootse 
en heldere bas

Instelbare oorschelpen, hoofdband

De instelbare oorschelpen passen altijd op uw 
hoofd zodat u niet eens meer merkt dat u ze 
draagt.

Bluetooth-technologie

Koppel de hoofdtelefoon met een Bluetooth-
apparaat om draadloos van kristalheldere 
muziek te genieten.

Ontwerp met gesloten achterkant

Een gesloten achterkant isoleert muziek van 
extern geluid, zodat u van alle fijne details in de 
muziek en de dynamische bas kunt genieten.

Plat opvouwbaar ontwerp
Deze Bluetooth-hoofdtelefoon is ontworpen 
om u de beste ervaring onderweg te geven. U 
kunt de hoofdtelefoon eenvoudig opvouwen 
en zo eenvoudig meenemen of opbergen. 
Door het slimme ontwerp en grondige selectie 
van componenten als hoogwaardige 

scharnieren, kunt u de delen van de 
hoofdtelefoon gemakkelijk draaien.

Zachte, comfortabele oorkussens

Zachte oorkussens voor lang luistercomfort

Draadloze muziek- en 
gespreksbediening

Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier 
en probleemloos schakelen tussen muziek en 
bellen gaat er niets boven Bluetooth! Om van 
uw favoriete hits te genieten, koppelt u uw 
Philips-hoofdtelefoon met uw smartphone of 
tablet via Bluetooth. Een tikje op de intuïtieve 
bediening van elke oorschelp is genoeg om het 
geluid te regelen of een nummer te pauzeren 
tijdens inkomende en uitgaande gesprekken.
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Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 15 m

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeelduur van muziek: 9 uur
• Stand-bytijd: 200 uur
• Spreektijd: 9 uur

Geluid
• Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Gevoeligheid: 106 dB
• Akoestisch systeem: Gesloten

• Diafragma: PET
• Type: Dynamisch

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide
• EAN: 69 23410 73112 5
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Brutogewicht: 0,262 kg
• Nettogewicht: 0,151 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,111 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 23410 73112 2
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Nettogewicht: 0,453 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,506 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Gewicht: 0,12 kg
•

SHB5500BK/00

Specificaties
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Drivers van 32 mm/halfgesloten Voor op het oor

http://www.philips.com

