
 

 

Philips
Kablosuz Bluetooth® 
kulaklık

8 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
NFC

SHB5900BK
İstediğiniz yerde zengin bas sesleri

Kablosuz, harika ses ve mükemmel uyum
Kompakt SHB5900 Bluetooth® kulaklıklar 6 saate varan kablosuz müzik keyfi sunan güçlü 
sürücülere sahiptir. MusicChain özelliği sayesinde MusicChain özelliği etkin kulaklıklarla 
eşleştirerek arkadaşlarınızla müzik paylaşımında bulunabilirsiniz.

Kaliteli sesten keyif alın
• Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar
• Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtır

Yașam tarzınıza kolaylık katar
• MusicChain™ ile arkadașınızla kolayca müzik paylașın
• Kolay eșleștirme için tek dokunușla NFC bağlantısı
• Hareket halindeyken rahat kullanım için dolașmayan düz kablo
• Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar

Uzun süre kullanım rahatlığı için tasarlanmıștır
• Gerçekten rahat uyum için ergonomik oval ses tüpü
• Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın



 Bluetooth teknolojisi

Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için 
kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla 
eșleștirin.

3 çift kulak kapağı seçeneği

Kulaklık kapakları kișiselleștirilmiș, mükemmel 
uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve 
büyük) sahiptir.

Kolay NFC eșleștirme

Kolay NFC eșleștirme, Bluetooth® kulaklığınızı 
herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek 
dokunușla bağlamanızı sağlar.

Etkili 8,6 mm sürücüler

Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, 
hareket halindeyken daha iyi bir dinleme 
deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.

Ergonomik oval ses tüpü

Ses tüpü oval șeklini insan kulağı üzerine yapılan 
kapsamlı araștırmalar sonucunda kazanmıștır. 
Her kulağa rahatça uyacak șekilde tasarlanan 
ergonomik șekil, eksiksiz müzik keyfi için 
optimum uyum ve rahatlık sunar.

MusicChain™

MusicChain™ ile çaldığınız parçaları 
arkadașınızla kolayca paylașabilirsiniz. 
Kulaklığınızdaki MusicChain™ düğmesine 
bastığınızda, kulaklığınız Bluetooth® teknolojisi 

kullanılarak bașka bir MusicChain™ özellikli 
kulaklıkla eșleștirilir.

Oval ses tüpü aparatları

Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü 
yalıtırken, yarı kapalı yapısı gelișmiș bas 
performansı sunar.

Dolașmayan düz kablo
Kaymaz düz kablo asla dolașmaz.

Kablosuz müzik ve çağrılar

Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı 
cihazınızı kulaklığınızla eșleștirin; müziğin ve 
telefon çağrılarının keyfini kablolarla 
uğrașmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın. 
Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları 
değiștirin ve çağrıları yanıtlayın.
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Aksesuarlar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Dahil
• USB kablosu: Șarj için birlikte verilir

Tasarım
• Renk: Siyah

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
• Bluetooth sürümü: 3.0+EDR

Kullanılabilirlik
• Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı 

Reddet, Son numarayı tekrar ara, Aramayı Tutma, 
Arama ve müzik arasında geçiș

• Ses seviyesi kontrolü

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Müzik süresi: 5,5* sa
• Bekleme süresi: 150 sa*
• Konușma süresi: 6 sa*

Ses
• Frekans aralığı: 10 - 22.000 Hz
• Empedans: 16 ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum

• Maksimum güç giriși: 20 mW
• Hoparlör çapı: 8,6 mm
• Hassasiyet: 107 dB
• Akustik sistem: Kapalı
• Ses Geliștirme: Yankı kontrolü, Gürültü Azaltma

Ambalaj boyutları
• EAN: 69 25970 70504 2
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,3 x 4 cm
• Brüt ağırlık: 0,0886 kg
• Net ağırlık: 0,035 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,0536 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,3458 kg
• GTIN: 1 69 25970 70504 9
• Dıș karton (L x G x Y): 14 x 10,7 x 19 cm
• Net ağırlık: 0,105 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,2408 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Ağırlık: 0,0116 kg
•
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* Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir
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