
 

 

Philips
Bluetooth NFC -
nappikuulokkeet

6 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Nappikuuloke

SHB5800BK
LANGATTOMAT nappikuulokkeet, helppo NFC-pariliitos
Jykevä basso
SHB5800-Bluetooth-nappikuulokkeissa on huolellisesti suunnitellut kaiutinelementit, jotka takaavat 

jykevät bassoäänet ja tasapainoisen äänen. Niissä on myös yhden kosketuksen helppo NFC-pariliitos 

sekä kestävä IPX2-suojaus hikeä ja kosteutta vastaan. Kuulokkeet istuvat mukavasti korviin ja sopivat 

erinomaisesti puheluihin ja musiikin kuunteluun.

Ensiluokkainen äänenlaatu
• Hienoviritetyt kaiutinelementit luovat jykevän ja tasapainoisen äänen
• Hyvin istuva korvatyyny vaimentaa taustamelun

Miellyttävä käytössä pitempään
• Kolme vaihdettavaa kumisuojusparia varmistavat sopivuuden
• Kaksi erikokoista korvasoviteparia varmistavat mukavuuden ja pysyvyyden
• Kestävät hikeä ja kosteutta, sopivat liikuntaan

Sopivat elämäntyyliisi yhtä helposti kuin ne sopivat korviisi
• Langaton Bluetooth-yhteys, musiikin ja puheluiden ohjaus
• Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP -yhteensopivuus mobiililaitteissa
• Yhden kosketuksen NFC-pariliitos



 Kaksi erikokoista korvasoviteparia
Kaksi erikokoista korvasoviteparia varmistavat 
mukavuuden ja pysyvyyden

Kumisuojukset kolmessa koossa
"Voit valita kolmesta erikokoisesta vaihdettavasta 
kumisuojusparista, joten nämä kuulokkeet sopivat 
korviisi varmasti."

Bluetooth 3.0
Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP -
yhteensopivuus mobiililaitteissa

Langaton Bluetooth-yhteys
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.

Hienoviritetyt kaiutinelementit
Nappikuulokkeiden hienoviritetyt kaiutinelementit 
takaavat verrattoman kuuntelukokemuksen.

Helppo NFC-pariliitos
Voit muodostaa pariliitoksen Bluetooth-
kuulokkeiden ja Bluetooth-yhteensopivan laitteen 
välille yhdellä kosketuksella NFC-toiminnon 
ansiosta.

Täydellinen istuvuus
Näiden nappikuulokkeiden erittäin pienet elementit 
sopivat mukavasti mutta silti hyvin tiiviisti 
korvakäytävään, joten ulkopuolinen meteli ei häiritse 
korkealaatuista kuuntelukokemusta.

Kestävät hikeä ja kosteutta
Materiaaleilla on IPX2-luokitus hikeä ja kosteutta 
vastaan, joten kuulokkeet sopivat hyvin ulkokäyttöön 
ja rentoon liikuntaan.
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Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Bluetooth-versio: 3.0 + EDR

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Puhelujen pito, 
Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 5,5 h
• Valmiusaika: 150 h
• Puheaika: 6 h

Ääni
• Taajuusalue: 8–22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 25 mW

• Kaiuttimen halkaisija: 6 mm
• Herkkyys: 105 dB
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET
• Tyyppi: Dynaamiset
• Äänenparannus: Kaiunsäätö, Kohinanvaimennus
• Puhekela: Kupari

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 73262 7
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 4 x 17,5 x 9,5 cm
• Kokonaispaino: 0,101 kg
• Nettopaino: 0,044 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,057 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• GTIN: 1 69 23410 73262 4
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Kokonaispaino: 0,752 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Nettopaino: 0,264 kg
• Taara: 0,488 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 3,5 x 8 x 3,5 cm
• Paino: 0,015 kg
•

Tekniset tiedot
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