
 

 

Philips
Bluetooth-oordopjes met 
NFC

Drivers van 6 mm/gesloten 

achterzijde

Oortelefoon

SHB5800BK
Draadloze oortelefoon, eenvoudig koppelen via NFC
Stevige bas
De SHB5800 Bluetooth-oortelefoon beschikt over zorgvuldig ontworpen drivers voor een stevige 
bas en een gebalanceerd geluid, comfortabele oordopjes, eenvoudig koppelen met NFC en 
duurzame IPX2 zweet- en vochtdichte materialen, ideaal voor muziek en gesprekken onderweg.

Eersteklas geluidskwaliteit
• Nauwkeurig afgestelde drivers zorgen voor een diep en gebalanceerd geluid
• Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid

Langer draagcomfort
• 3 verwisselbare rubberen caps voor een betere pasvorm
• 2 maten voor een goede pasvorm in het oor zorgt voor comfort en veiligheid
• Zweet- en vochtdichte materialen, ideaal voor sport

Een perfecte aanvulling op uw levensstijl
• Draadloze muziek- en gespreksbediening via Bluetooth
• Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP-ondersteuning voor mobiele apparaten
• NFC-verbinding met één druk op de knop voor eenvoudig koppelen



 2 maten voor in het oor
2 maten voor een goede pasvorm in het oor zorgt 
voor comfort en veiligheid

Rubberen caps in 3 maten
"U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot 
groot, waardoor deze hoofdtelefoon altijd perfect in 
uw oor past."

Bluetooth 3.0
Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP-
ondersteuning voor mobiele apparaten

Bluetooth-functionaliteit, draadloos
Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier en 
probleemloos schakelen tussen muziek en bellen 
gaat er niets boven Bluetooth! Om van uw favoriete 
muziek 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.

Nauwkeurig afgestelde drivers
De nauwkeurig afgestelde drivers voor oordopjes 
zorgen voor optimaal luisterplezier.

Eenvoudig koppelen via NFC
Via NFC kunt u met slechts één druk op de knop 
eenvoudig koppelen met uw Bluetooth-oortelefoon 
of ander Bluetooth-apparaat.

Perfect oorkussen
Superkleine luidsprekerdrivers in deze oortelefoons 
passen perfect in het oor, maar hun optimale 
pasvorm houdt omgevingsgeluid tegen voor een 
intense, hoogwaardige luisterervaring.

Zweet- en vochtdicht
IPx2 zweet- en vochtdichte materialen maken ze bij 
uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis en tijdens 
het sporten.
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Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-versie: 3,0 + EDR

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeelduur van muziek: 5,5 uur
• Stand-bytijd: 150 uur
• Spreektijd: 6 uur

Geluid
• Frequentiebereik: 8 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 25 mW
• Diameter van luidspreker: 6 mm

• Gevoeligheid: 105 dB
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET
• Type: Dynamisch
• Geluidsverbetering: Echoregeling, 

Ruisonderdrukking
• Spreekspoel: Koper

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 23410 73262 7
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Brutogewicht: 0,101 kg
• Nettogewicht: 0,044 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,057 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• GTIN: 1 69 23410 73262 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 0,752 kg
• Omdoos (L x B x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Nettogewicht: 0,264 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,488 kg

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

3,5 x 8,0 x 3,5 cm
• Gewicht: 0,015 kg
•

Specificaties
Bluetooth-oordopjes met NFC
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde Oortelefoon
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