
 

 

Philips
Kablosuz Bluetooth® 
kulaklık

32 mm sürücülü/yarı kapalı
Kulak üstü

SHB5500BK
Kablosuz, net ve güçlü bas

Kalite kaybı yaşamadan kablolardan kurtulun
Philips Bluetooth bağlantı özellikli kablosuz kulaklık, ses kalitesinde düşüş yaşamadan 
kabloları ortadan kaldırır. Yumuşak yastıklı kulaklık başlıkları ve uzun pil ömrü ile saatlerce 
müzik dinleyin ve görüşme yapın.

Güçlü ses
• Güçlü, net bas için 32 mm yüksek yoğunluklu sürücüler
• Optimum yalıtım için kapalı arka tasarım

Hayatınızı kolaylaștırın
• Hareket özgürlüğü için Bluetooth teknolojisi
• Kullanıșlı Bluetooth kablosuz müzik ve çağrı kontrolü
• Yolda kolayca saklamak için yassı katlanır tasarım

Uzun süreli kullanımda konforludur
• Ayarlanabilir kulaklık modüller ve baș bandı herkese uygundur
• Uzun süreli müzik keyfi için yumușak kulak yastıkları



 32 mm hoparlör sürücüleri

Güçlü, net bas için 32 mm yüksek yoğunluklu 
sürücüler

Ayarlanabilir kulaklık modülleri, baș 
bandı

Her zaman bașınıza uyacak șekilde tasarlanan 
ayarlanabilir kulaklık modüllerini taktığınızı 
hissetmezsiniz.

Bluetooth teknolojisi

Kristal netliğinde kablosuz müzik eğlencesi için 
kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla 
eșleștirin.

Kapalı arka tasarım

Kapalı arka tasarımı müziği dıș seslerden 
yalıtarak müziğin tadını ince ayrıntıları ve 
dinamik tabanıyla çıkarmanıza olanak tanır.

Yassı katlanır tasarım
Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak 
için tasarlanan bu Bluetooth kulaklık, rahatça 
tașımak ve saklamak için kolayca katlanabilir. 
Akıllı tasarımı, kulaklık parçalarının kolayca 
hareket ettirilmesine olanak tanıyan 
menteșeler gibi titizlikle seçilmiș bileșenlere 
sahiptir.

Yumușak, rahat kulak yastıkları

Uzun süreli müzik keyfi için yumușak kulak 
yastıkları

Kablosuz müzik ve çağrı kontrolü

Sınırsız müzik dinleme keyfi ve müzik ile 
çağrılar arasında zahmetsizce geçiși sağlamakta 
hiçbir ürün Bluetooth'u geçemez! En sevdiğiniz 
parçaları dinlemek için Philips kulaklığınızı 
Bluetooth özellikli akıllı telefon veya 
tabletinizle eșleștirin. Her bir kulaklık 
modülünün sezgisel kontrolüne bir kez 
dokunarak sesi değiștirebilir ve gelen ve giden 
çağrıları yönetirken çalan șarkıyı 
durdurabilirsiniz.
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Aksesuarlar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Dahil
• USB kablosu: Șarj için birlikte verilir

Tasarım
• Renk: Siyah

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimum kapsama alanı: En çok 15 m

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Müzik süresi: 9 saat
• Bekleme süresi: 200 saat
• Konușma süresi: 9 saat

Ses
• Frekans aralığı: 10-22.000 Hz
• Empedans: 24 ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 30 mW
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Hassasiyet: 106 dB
• Akustik sistem: Kapalı

Kullanılabilirlik
• Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Aramayı 

Tutma, Son numarayı tekrar ara, Mikrofonun sesini 
kapatma, Çağrıyı Reddet, 2 arama arasında geçiș, 
Arama ve müzik arasında geçiș

• Ses seviyesi kontrolü

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 23410 73112 2
• Dıș karton (L x G x Y): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Net ağırlık: 0,453 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,506 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 22,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 73112 5
• Brüt ağırlık: 0,262 kg
• Net ağırlık: 0,151 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Dara ağırlığı: 0,111 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Ağırlık: 0,12 kg
•
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