
 

 

Philips
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner

8 mm drivere / lukket bakside
In-ear
NFC

SHB5900BK
Fyldig bass overalt

Trådløs – med flott lyd og god passform
De kompakte Bluetooth®-øretelefonene SHB5900 har kraftige drivere som sørger for 
trådløs musikklytting i inntil seks timer. Med MusicChain-funksjonen kan du dele musikk 
med vennene dine ved å pare dem med andre MusicChain-aktiverte øretelefoner.

Gled deg over kvalitetslyd
• Effektive drivere på 8,6 mm gir klar, kraftig lyd
• Øreputer med ovalt rør stenger ute støy fra omgivelsene

Gir komfort til livsstilen
• MusicChain™ gjør det enkelt å dele musikk med venner
• NFC-tilkobling med ett trykk for enkel paring
• Flokefrie flate kabler for enkel bruk når du er på farten
• Støtter Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Trådløs kontroll og nytelse av musikk og samtaler

Utformet for langvarig brukskomfort
• Ergonomisk ovalt lydrør for en virkelig komfortabel passform
• Velg mellom tre par øreputer for å finne passformen som passer for deg



 Bluetooth-teknologi

Par hodetelefonene med en Bluetooth-enhet 
for å få krystallklar musikk – trådløst.

Velg mellom tre par øredeksler

Øreputene fås i tre størrelser – små, 
mellomstore og store – for en tilpasset og 
perfekt passform.

Enkel NFC-paring

Enkel NFC-paring lar deg koble Bluetooth®-
hodetelefonene til en hvilken som helst 
Bluetooth-aktivert enhet – med bare ett trykk.

Effektive 8,6 mm drivere

Kompakte og effektive høyttalerdrivere på 
8,6 mm gir presis lyd med kraftig bass, slik at du 
får forbedret lydopplevelse når du er på farten.

Ergonomisk ovalt lydrør

Den ovale formen på lydrøret ble laget basert 
på omfattende undersøkelser på menneskets 
øre. Den ergonomiske formen sikrer optimal 
passform og komfort, og er utformet for å 
passe alle ører og for total musikknytelse.

MusicChain™

Med MusicChain™ kan du enkelt dele 
musikksporene dine med en venn. Ved hjelp av 
Bluetooth®-teknologi kan du trykke på 

MusicChain™-knappen på hodetelefonene for 
å pare dem med andre MusicChain™-aktiverte 
hodetelefoner.

Øreputer med ovalt rør

Øreputer med ovalt rør stenger ute støy fra 
omgivelsene, mens den delvis lukkede 
strukturen gir forbedret bassytelse.

Flokefri flat kabel
En flat og sklisikker kabel sørger for at 
ledningen alltid holder seg flokefri.

Trådløs musikk og samtaler

Par smartenheten med hodetelefonene ved 
hjelp av Bluetooth, og gled deg over 
bevegelsesfrihet og krystallklar lyd på musikk 
og telefonsamtaler – uten kabler. Bruk den 
brukervennlige fjernkontrollen til å bytte spor 
og svare på samtaler.
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Høydepunkter
Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner
8 mm drivere / lukket bakside In-ear, NFC
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Tilbehør
• Hurtigstartveiledning: Inkludert
• USB-kabel: Inkludert for lading

Utforming
• Farge: Svart

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
• Bluetooth-versjon: 3.0 + EDR

Anvendelighet
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis 

samtale, Gjenta sist oppringte nummer, Samtale på 
venting, Bytt mellom samtale og musikk

• Volumkontroll

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Musikkspilletid: 5,5* t
• Standby-tid: 150 timer*
• Taletid: 6 timer*

Lyd
• Frekvensområde: 10–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettype: Neodym

• Maksimal inngangseffekt: 20 mW
• Høyttalerdiameter: 8,6 mm
• Følsomhet: 107 dB
• Akustisk system: Lukket
• Lydforbedring: Ekkokontroll, Støyreduksjon

Mål, emballasje
• EAN: 69 25970 70504 2
• Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,3 x 4 cm
• Bruttovekt: 0,0886 kg
• Nettovekt: 0,035 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,0536 kg
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Bruttovekt: 0,3458 kg
• GTIN: 1 69 25970 70504 9
• Yttereske (L x B x H): 14 x 10,7 x 19 cm
• Nettovekt: 0,105 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,2408 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Vekt: 0,0116 kg
•
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Spesifikasjoner
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* Faktiske resultater kan variere
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