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Trådlösa Bluetooth®-
hörlurar

8 mm-högtalarelement/sluten 

baksida

In-ear
NFC

SHB5900BK
Fyllig bas var som helst

Trådlösa med bra ljud och perfekt passform
De kompakta SHB5900 Bluetooth®-hörlurarna har kraftfulla element med upp till 6 
timmars trådlös musikupplevelse. Med MusicChain-funktionen kan du dela musik med 
vänner genom att para ihop med andra MusicChain-aktiverade hörlurar.

Njut av kvalitetsljud
• Effektiva 8,6 mm högtalarelement ger ett rent och kraftfullt ljud
• Ovala ljudrör stänger ute omgivande ljud

För en bekvämare livsstil
• Med MusicChain™ är det enkelt att dela musik med en vän
• NFC-anslutning med en tryckning för enkel ihopparning
• Trasselfria platta sladdar för extra bekvämlighet
• Funktioner för Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Trådlös kontroll av både musik och samtal

Utformad för långvarig komfort
• Ergonomiska ovala ljudrör för en riktigt bekväm passform
• Välj mellan 3 par öronsnäckor så att du får den perfekta passformen för dig



 Bluetooth-teknik

Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet 
och få kristallklar musikunderhållning – 
trådlöst.

Välj mellan 3 olika par öronsnäckor

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – 
liten, medel och stor – för att du ska hitta just 
de som passar dig perfekt.

Enkel NFC-ihopparning

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta 
dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-
aktiverade enheter – med bara en 
knapptryckning.

Effektiva 8,6 mm högtalarelement

Kompakta och effektiva 8,6 mm 
högtalarelement ger ett exakt ljud med en 
kraftfull bas för en bättre ljudupplevelse i 
farten.

Ergonomiska ovala ljudrör

Ljudrörets ovala form bygger på omfattande 
forskning om människans öra. Den 
ergonomiska formen passar bekvämt i alla 
öron och garanterar optimal passform och 
komfort för en musikalisk helhetsupplevelse.

MusicChain™

Med MusicChain™ delar du enkelt de spår du 
spelar upp med en vän. Du klickar helt enkelt 

på MusicChain-knappen på dina hörlurar, så 
kopplas de andra MusicChain-hörlurarna med 
Bluetooth®.”

Ovala ljudrör

Ovala ljudrör stänger ute omgivande ljud, och 
ger tack vare dess halvslutna struktur 
förbättrad basprestanda.

Trasselfri platt sladd
Halkfri platt sladd ser till att din sladd inte 
trasslar ihop sig.

Musik och samtal trådlöst

Para ihop din smarta enhet med dina hörlurar 
med Bluetooth och njut av friheten med 
kristallklart ljud och telefonsamtal – utan 
trassel med sladdar. Byt låt och besvara samtal 
med den användarvänliga fjärrkontrollen.
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Funktioner
Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
8 mm-högtalarelement/sluten baksida In-ear, NFC
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Tillbehör
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Design
• Färg: Svart

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-version: 3,0 +EDR

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

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

• Volymkontroll

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

Ljud
• Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium

• Maximal ineffekt: 20 mW
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Känslighet: 107 dB
• Akustiskt system: Stängd
• Ljudförbättring: Ekokontroll, Brusreducering

Förpackningens mått
• EAN: 69 25970 70504 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,3 x 4 cm
• Bruttovikt: 0,0886 kg
• Nettovikt: 0,035 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,0536 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,3458 kg
• GTIN: 1 69 25970 70504 9
• Yttre kartong (L x B x H): 14 x 10,7 x 19 cm
• Nettovikt: 0,105 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,2408 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Vikt: 0.0116 kg
•
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* Det faktiska resultatet kan variera
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