
 

 

Philips
In-ear-hörlurar med 
Bluetooth och NFC

6 mm element/sluten baksida
In-ear

SHB5800WT
TRÅDLÖS in-ear, enkel NFC-parkoppling

Fyllig bas
SHB5800 in-ear Bluetooth-hörlurar har finstämda element för fyllig bas och balanserat 
ljud, bekväma öronsnäckor, NFC-parkoppling med ett tryck och tåligt IPX2-skydd mot 
svett och fukt, perfekt för musik och samtal i farten.

Förstklassig ljudkvalitet
• Finjusterade element för fyllig bas och balanserat ljud
• Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån

Bekväm att använda längre
• Tre utbytbara gummikåpor för bättre passform
• In-ear i 2 storlekar för säker passform, komfort och säkerhet
• Material som skyddar mot svett och fukt och passar perfekt för sport

Passar både din vardag och dina öron
• Trådlös Bluetooth kontroll av musik och samtal
• Bluetooth 3.0, AVRCP/HSP/HFP/A2DP-stöd för bärbara enheter
• NFC-anslutning med en knapptryckning för enkel parkoppling



 In-ear i 2 storlekar för säker passform
In-ear i 2 storlekar för säker passform, komfort och 
säkerhet

Gummikåpor i 3 storlekar
"Välj bland tre utbytbara öronsnäckor, från liten till 
stor storlek, och hitta den storlek som gör att dessa 
hörlurar passar dig."

Bluetooth 3.0
Bluetooth 3.0, AVRCP/HSP/HFP/A2DP-stöd för 
bärbara enheter

Bluetooth-aktiverad trådlös
När det gäller oändlig musiklyssnarglädje och 
problemfri växling mellan musik och samtal slår 
ingenting Bluetooth! För att njuta av 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.

Finjusterade element
Finjusterade element för öronsnäcka ger den bästa 
ljudupplevelsen.

Enkel NFC-parkoppling
Med enkel NFC-parkoppling kan du para ihop din in-
ear Bluetooth och Bluetooth-aktiverade enhet med 
en knapptryckning.

Perfekt passform i örat
De minimala högtalarelementen i de här hörlurarna 
passar perfekt i örat. Tack vare den välgjorda 
passformen sitter de bekvämt, blockerar störande 
ljud utifrån och ger en intensiv, högkvalitativ 
lyssnarupplevelse.

Skydd mot svett och fukt
IPX2-material som skyddar mot svett och fukt gör 
dem idealiska för utomhusbruk och sport.
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Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 3.0 +EDR
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Design
• Färg: Vit

Effekt
• Samtalstid: 6 timmar
• Standby-tid: 150 tim.
• Uppspelningstid: 5,5 tim
• Batterityp: Litiumbatteri

Ljud
• Frekvensomfång: 8–22 000 Hz
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalardiameter: 6 mm
• Membran: PET
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 25 mW
• Typ: Dynamisk
• Akustiskt system: Stängd
• Känslighet: 105 dB
• Ljudförbättring: Ekokontroll, Brusreducering
• Högtalarspole: Koppar

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik

Tillbehör
• USB-kabel: Medföljer för laddning
• Snabbstartguide: Medföljer

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 73280 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

1,6 x 6,9 x 3,7 tum
• Förpackningens mått (B x H x D): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Bruttovikt: 0,223 lb
• Bruttovikt: 0,101 kg
• Nettovikt: 0,097 lb
• Nettovikt: 0,044 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,126 lb
• Taravikt: 0,057 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• GTIN: 1 69 23410 73280 8
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Bruttovikt: 0,752 kg
• Bruttovikt: 1,658 lb
• Yttre kartong (L x B x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8,5 x 5,5 x 7,3 tum
• Nettovikt: 0,582 lb
• Nettovikt: 0,264 kg
• Taravikt: 0,488 kg
• Taravikt: 1,076 lb

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3,5 x 8 x 3,5 cm
• Produktens mått (B x H x D): 1,4 x 3,1 x 1,4 tum
• Vikt: 0,015 kg
• Vikt: 0,033 lb
•
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