
 

 

Philips
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner

32 mm drivere / halvlukket
Hodetelefoner

SHB5500BK
Trådløs, klar og kraftfull bass

Kvitt deg med kablene, ikke kvaliteten
Trådløse hodetelefoner fra Philips har Bluetooth-tilkobling slik at du kan kvitte deg med 
kablene, men ikke lydkvaliteten. Gled deg over mange timer med musikk og 
telefonsamtaler med myke øredeksler og lang batterilevetid.

Kraftig lyd
• 32 mm drivere med høy intensitet for kraftig, klar bass
• Design med lukket bakside for optimal isolasjon

Gjør livet mer praktisk
• Bluetooth-teknologi for ubegrenset bevegelighet
• Trådløs kontroll over musikk og samtaler med Bluetooth
• Sammenleggbar design for enkel oppbevaring når du er på farten

Komfortabel for langvarig bruk
• Hodebånd og øredeksler som kan justeres, og passer alle
• Myke øreputer for komfort over lengre tid



 32 mm høyttalerdrivere

32 mm drivere med høy intensitet for kraftig, 
klar bass

Hodebånd og øredeksler som kan 
justeres

De justerbare øredekslene er utformet slik at 
de alltid passer til hodet ditt – du merker ikke 
at du har dem på.

Bluetooth-teknologi

Par hodetelefonene med en hvilken som helst 
Bluetooth-enhet, og få glede av klar og trådløs 
musikkunderholdning.

Design med lukket bakside

Design med lukket bakside isolerer musikken 
fra den eksterne lyden, slik at musikkens 
opprinnelige detaljer og dynamiske bass blir 
fremhevet.

Sammenleggbar design
Disse Bluetooth-hodetelefonene er utformet 
for å gi deg en god opplevelse når du er på 
farten. De kan enkelt legges sammen og er 
enkle å ta med seg og oppbevare. Den smarte 
designen består av nøye utvalgte 

komponenter, for eksempel hengsler som gjør 
det enkelt å bevege hodetelefonenes deler.

Myke, behagelig øreputer

Myke øreputer for komfort over lengre tid

Trådløs musikk og samtalekontroll

Ingenting slår Bluetooth når det gjelder 
endeløs musikkglede og problemfri veksling 
mellom musikk og samtaler. Philips-hodesettet 
pares med en Bluetooth-aktivert smarttelefon 
eller et nettbrett, så trenger du bare å trykke 
lett på den intuitive kontrollen på hvert 
øredeksel for å endre volumet eller sette 
sangen på pause mens du håndterer 
innkommende og utgående samtaler.
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Høydepunkter
Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner
32 mm drivere / halvlukket Hodetelefoner
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Tilbehør
• Hurtigstartveiledning: Inkludert
• USB-kabel: Inkludert for lading

Utforming
• Farge: Svart

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimal rekkevidde: Opptil 15 m

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Musikkspilletid: 9 t
• Standby-tid: 200 timer
• Taletid: 9 timer

Lyd
• Frekvensområde: 10–22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Høyttalerdiameter: 32 mm
• Følsomhet: 106 dB
• Akustisk system: Lukket

Anvendelighet
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Samtale på 

venting, Gjenta sist oppringte nummer, 
Mikrofonutkobling, Avvis samtale, Veksle mellom 
to samtaler, Bytt mellom samtale og musikk

• Volumkontroll

Ytre eske
• Bruttovekt: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 23410 73112 2
• Yttereske (L x B x H): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Nettovekt: 0,453 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,506 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 73112 5
• Bruttovekt: 0,262 kg
• Nettovekt: 0,151 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Taravekt: 0,111 kg
• Type hylleplassering: Begge

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Vekt: 0,12 kg
•
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