
 

 

Philips
Langattomat Bluetooth®-
kuulokkeet

8 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Nappikuuloke
NFC

SHB5900PK
Syvä basso missä tahansa

Upea langaton äänentoisto ja täydellinen istuvuus
Pienikokoisissa SHB5900-Bluetooth®-kuulokkeissa on tehokkaat kaiutinelementit, joilla kuuntelet 
musiikkia langattomasti jopa 6 tuntia. MusicChain-toiminnolla voit jakaa musiikkiasi ystävillesi 
muodostamalla pariliitoksen toisten MusicChain-yhteensopivien kuulokkeiden kanssa.

Nauti äänenlaadusta
• Tehokkaat 8,6 mm:n elementit tuottavat selkeän ja upean äänen
• Ovaalinmuotoiset ääniputkien sovitteet eristävät ympäristön äänet

Mukavaa ja tyylikästä kuuntelua
• MusicChain™-toiminnolla jaat musiikkisi helposti kavereillesi
• Yhden kosketuksen NFC-pariliitos
• Sotkeutumattomat litteät johdot ovat mukavat matkalla
• Bluetooth 4.1- ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP-yhteensopivuus
• Vaivaton puheluiden ja musiikin hallinta langattomasti

Suunniteltu pitkäkestoiseen kuunteluun
• Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat
• Ergonominen ovaalinmuotoinen ääniputki takaa miellyttävän istuvuuden



 Bluetooth-tekniikka

Yhdistä kuulokkeet minkä tahansa Bluetooth-
laitteen kanssa ja nauti langattomasta 
kristallinkirkkaasta äänestä.

3 vaihtoehtoista korvatyynyparia

Korvatyynyjä on kolmea kokoa - pieniä, 
keskikokoisia ja suuria - joten saat kuulokkeet 
istumaan itsellesi täysin sopivasti.

Helppokäyttöinen NFC-pariliitos

NFC-pariliitoksen ansiosta Bluetooth®-
kuulokkeet on helppo yhdistää mihin tahansa 
Bluetooth-laitteeseen yhdellä kosketuksella.

Tehokkaat 8,6mm:n elementit

Kompaktit ja tehokkaat 8,6 mm:n 
kaiutinelementit tuottavat tarkan äänen ja 
syvän basson ja sopivat erinomaisesti musiikin 
kuunteluun matkalla.

Ergonominen ovaalinmuotoinen 
ääniputki

Ääniputken ovaali muoto perustuu ihmisen 
korvaa koskeviin laajoihin tutkimuksiin. 
Ääniputki on suunniteltu sopimaan 
miellyttävästi kaikkiin korviin, ja ergonominen 
muoto takaa optimaalisen ja miellyttävän 
istuvuuden.

MusicChain™

MusicChain™-toiminnolla voit helposti jakaa 
kuuntelemasi kappaleet kaverillesi. Paina vain 

kuulokkeiden MusicChain™-painiketta ja voit 
liittää kuulokkeesi muihin MusicChain™-
yhteensopiviin kuulokkeisiin Bluetooth®-
tekniikalla.

Ovaalinmuotoiset ääniputkien sovitteet

Ovaalinmuotoiset ääniputkien sovitteet 
eristävät ympäristön äänet ja puoliavoin 
muotoilu takaa tehokkaan basson.

Sotkeutumaton litteä johto
Luistamaton johto ei sotkeennu.

Puhelut ja musiikki langattomasti

Yhdistä kuulokkeet älylaitteeseen Bluetooth-
tekniikalla ja nauti langattomasta musiikista ja 
puheluista ilman häiritseviä johtoja. 
Kaukosäätimellä siirryt helposti kappaleesta 
toiseen ja vastaat puheluihin.
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Kohokohdat
Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
8 mm:n elementit / suljettu takaosa Nappikuuloke, NFC
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Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Muotoilu
• Väri: Vaaleanpunainen

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Bluetooth-versio: 3.0 + EDR

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Puhelujen pito, 
Siirtyminen puhelun ja musiikin välillä

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 5,5* h
• Valmiusaika: 150 h*
• Puheaika: 6 h*

Ääni
• Taajuusalue: 10–22 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia

• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 20 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Herkkyys: 107 dB
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Äänenparannus: Kaiunsäätö, Kohinanvaimennus

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 25970 70679 7
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,3 x 4 cm
• Kokonaispaino: 0,0886 kg
• Nettopaino: 0,035 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Taara: 0,0536 kg
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,3458 kg
• GTIN: 1 69 25970 70679 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 14 x 10,7 x 19 cm
• Nettopaino: 0,105 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,2408 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Paino: 0,0116 kg
•
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Tekniset tiedot
Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet
8 mm:n elementit / suljettu takaosa Nappikuuloke, NFC

* Saattaa vaihdella
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