
 

 

Philips
Trådlösa Bluetooth®-
hörlurar

32 mm högtalarelement/

halvslutna

On-ear

SHB5500BK
Klar och kraftfull trådlös bas

God kvalitet utan kablar
Tack vare Bluetooth-funktionen i Philips trådlösa hörlurar får du god ljudkvalitet utan 
kablar. Öronsnäckorna med mjuk stoppning och batteriet med lång livslängd gör att du 
kan lyssna på musik och tala i telefon i timmar.

Kraftfullt ljud
• 32 mm högintensiva högtalarelement för stor och klar bas
• Utformning med sluten baksida för optimal isolering

Gör tillvaron lite bekvämare
• Bluetooth-teknik för obegränsad rörelsefrihet
• Bekväm trådlös Bluetooth-kontroll av musik och samtal
• Platt och hopfällbar konstruktion som gör hörlurarna enkla att förvara och ta med sig

Bekväm för långvarig användning
• Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla
• Mjuka öronkuddar för långvarig lyssnarkomfort



 32 mm högtalarelement

32 mm högintensiva högtalarelement för stor 
och klar bas

Justerbara öronsnäckor och huvudband

De justerbara öronsnäckorna är utformade för 
att alltid passa ditt huvud så att du inte ens 
märker att du använder dem.

Bluetooth-teknik

Para ihop dina hörlurar med en Bluetooth-
enhet och ta del av kristallklar trådlös 
musikunderhållning.

Utformning med sluten baksida

En sluten baksida isolerar musik från externt 
ljud, så att du kan lyssna på musik med de fina 
detaljer och den dynamiska bas det skapats 
med.

Platta och hopfällbara
Bluetooth-hörlurarna ger dig en fantastisk 
upplevelse när du är i farten eftersom de enkelt 
kan fällas ihop och ta med sig. Den smarta 
designen och det genomtänkta 
komponenturvalet, inklusive gångjärnen, gör 
att hörlurarna är enkla att bära med sig.

Mjuka och bekväma öronkuddar

Mjuka öronkuddar för långvarig 
lyssnarkomfort

Trådlös kontroll av musik och samtal

När det gäller oändlig musiklyssnarglädje och 
problemfri växling mellan musik och samtal slår 
ingenting Bluetooth! För att lyssna på dina 
favoritlåtar parar du bara ihop ditt Philips-
headset med din Bluetooth-aktiverade 
smarttelefon eller surfplatta. En tryckning på 
varje öronsnäckas intuitiva kontroll är allt som 
behövs för att ändra volymen eller pausa en låt 
medan du hanterar inkommande och utgående 
samtal.
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Tillbehör
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Design
• Färg: Svart

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Uppspelningstid: 9 tim
• Standby-tid: 200 tim
• Samtalstid: 9 tim

Ljud
• Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Högtalardiameter: 32 mm
• Känslighet: 106 dB
• Akustiskt system: Stängd

• Membran: PET
• Typ: Dynamisk

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda
• EAN: 69 23410 73112 5
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Bruttovikt: 0,262 kg
• Nettovikt: 0,151 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,111 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 23410 73112 2
• Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Nettovikt: 0,453 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,506 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Vikt: 0,12 kg
•
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