
 

 

Philips
Trådløse Bluetooth®-
hovedtelefoner

8mm drivere/lukket bagside
In-ear
NFC

SHB5900BK
Fyldig bas overalt

Trådløs med fremragende lyd og den perfekte pasform
De kompakte SHB5900 Bluetooth®-øretelefoner leverer kraftfulde drivere med op til 6 
timers nydelse af trådløs musik. Med MusicChain-funktionen kan du dele din musik med 
vennerne ved parring med andre MusicChain-aktiverede øretelefoner.

Nyd kvalitetslyden
• Effektive 8,6mm drivere, der leverer klar og kraftfuld lyd
• Ovale lydrørsindsatser lukker støj fra omgivelserne ude

Gør din livsstil mere bekvemmelig
• MusicChain™ giver mulighed for nem deling af musik med en ven
• NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring
• Flade kabler, der ikke filtrer, er praktiske at have med på farten
• Understøttelse af Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Trådløs styring og nydelse til musik og opkald

Behageligt design også ved langtidsbrug
• Ergonomisk, oval lydslange, der giver en behagelig pasform
• Vælg mellem 3 sæt ørepropper for den perfekte pasform til dig



 Bluetooth-teknologi

Par dine hovedtelefoner med enhver 
Bluetooth-enhed for at nyde krystalklar musik 
- trådløst.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper

Ørepropper fås i 3 størrelser – små, mellem og 
store – med en brugertilpasset og perfekt 
pasform.

Nem NFC-parring

Nem NFC-parring gør det muligt at slutte dine 
Bluetooth®-hovedtelefoner til en hvilken som 
helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en 
enkelt berøring.

Effektive 8,6mm drivere

Kompakte og effektive 8,6mm højttalerdrivere, 
der leverer præcis lyd med kraftfuld bas, så du 
opnår en forbedret musikoplevelse på farten.

Ergonomisk, oval lydslange

Lydslangens ovale form er skabt på baggrund af 
omfattende forskning i det menneskelige øre. 
Den ergonomiske form, der er designet til at 
passe komfortabelt ind i ethvert øre, sikrer 
optimal pasform og komfort og giver en total 
musikoplevelse.

MusicChain™

Med MusicChain™ kan du nemt dele de 
numre, du afspiller, med en ven. Ved hjælp af 

Bluetooth®-teknologi kan du med et enkelt 
klik på MusicChain™-knappen på dine 
hovedtelefoner parre dem med andre 
MusicChain™-kompatible hovedtelefoner.

Ovale lydrørsindsatser

Ovale lydrørsindsatser lukker støj fra 
omgivelserne ude, mens den halvlukkede 
struktur leverer forbedret basgengivelse.

Fladt kabel, der ikke filtrer
Skridsikkert, fladt kabel sikrer, at din ledning 
aldrig bliver sammenfiltret.

Trådløs musik og opkald

Par din smart-enhed med dine hovedtelefoner 
vha. Bluetooth, og nyd friheden ved krystalklar 
musik og telefonopkald - uden besvær med 
kabler. Skift nummer og besvar opkald med 
den brugervenlige fjernbetjening.
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Tilbehør
• Lynhåndbog: Inklusive
• USB-kabel: Medfølger til opladning

Design
• Farve: Sort

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maks. rækkevidde: Op til 10 m
• Bluetooth-version: 3.0 + EDR

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Genkald til senest kaldte nummer, Opkald i 
venteposition, Skift mellem opkald og musik

• Lydstyrke

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Musikspilletid: 5.5* t
• Standby-tid: 150 timer*
• Taletid: 6 timer*

Lyd
• Frekvensområde: 10-22.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym

• Max. belastning: 20 mW
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Følsomhed: 107 dB
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Lydforbedring: Ekkokontrol, Støjreduktion

Emballagens mål
• EAN: 69 25970 70504 2
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,3 x 4 cm
• Bruttovægt: 0,0886 kg
• Nettovægt: 0,035 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,0536 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,3458 kg
• GTIN: 1 69 25970 70504 9
• Ydre indpakning (L x B x H): 14 x 10,7 x 19 cm
• Nettovægt: 0,105 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,2408 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 1.61 x 2,31 x 1,6 cm
• Vægt: 0,0116 kg
•
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* De faktiske resultater kan variere

http://www.philips.com

