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8 mm pogonske enote/zaprt 
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SHB5900WT
Vedno bogati nizki toni

Brezžična uporaba z odličnim zvokom in idealno zasnovo
Kompaktne slušalke Bluetooth® SHB5900 imajo zmogljive pogonske enote za do 6 ur 
brezžičnega poslušanja glasbe. Funkcija MusicChain vam omogoča, da jih združite z 
drugimi slušalkami s podporo za MusicChain in tako glasbo delite s prijatelji.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• Učinkovite 8,6 mm pogonske enote zagotavljajo jasen in mogočen zvok
• Ovalni zvočni cevni vstavki odpravljajo zvok iz okolice

Priročna nadgradnja življenjskega sloga
• MusicChain™ omogoča enostavno izmenjavo glasbe s prijateljem
• Povezava NFC z enim dotikom za enostavno združevanje
• Ploščat kabli brez prepletanja za priročno uporabo med gibanjem
• Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Brezžično upravljanje in poslušanje glasbe ter klicanje

Zasnovano za dolgotrajno udobno nošenje
• Izbirate lahko med 3 pari ušesnih pokrovčkov za popolno prileganje
• Ergonomska ovalna zvočna cev za resnično udobno prileganje



 Tehnologija Bluetooth

Slušalke združite s katerokoli napravo 
Bluetooth in brezžično uživajte v kristalno jasni 
glasbi.

Na voljo so vam 3 pari ušesnih 
pokrovčkov

Ušesni pokrovčki so na voljo v 3 velikostih – 
majhni, srednji in veliki –, zato se vedno 
popolnoma prilegajo.

Enostavno združevanje NFC

Enostavno združevanje NFC omogoča 
povezavo slušalk Bluetooth® s katerokoli 
napravo Bluetooth – z enim samim dotikom.

Učinkovite 8,6 mm pogonske enote

Kompaktne in učinkovite 8,6 mm zvočniške 
pogonske enote zagotavljajo natančen zvok z 
mogočnimi nizkimi toni za boljše glasbene 
užitke med gibanjem.

Ergonomska ovalna zvočna cev

Ovalna oblika zvočne cevi je rezultat obsežnih 
raziskav človeškega ušesa. Ergonomska oblika 
je zasnovana tako, da se udobno prilega 
vsakemu ušesu ter zagotavlja optimalno 
namestitev in udobje za popolne glasbene 
užitke.

MusicChain™

S funkcijo MusicChain™ lahko skladbe, ki jih 
predvajate, enostavno delite s prijateljem. Ko 
pritisnete gumb MusicChain™ na slušalkah, jih 

prek povezave Bluetooth® združite z drugimi 
slušalkami s podporo za MusicChain™.

Ovalni zvočni cevni vstavki

Ovalni zvočni cevni vstavki odpravljajo zvok iz 
okolice, polzaprta struktura pa zagotavlja 
izboljšane nizke tone.

Ploščat kabel brez prepletanja
Nedrseči ploščati kabel se nikoli ne prepleta.

Brezžična glasba in klici

Napravo združite s slušalkami prek povezave 
Bluetooth in uživajte v kristalno jasni glasbi in 
telefonskih klicih – brez neprijetnih kablov. Z 
enostavnim daljinskim upravljalnikom izbirajte 
skladbe in sprejemajte klice.
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Dodatna oprema
• vodnik za hiter začetek: Priloženo
• Kabel USB: Priložen za polnjenje

Zasnova
• Barva: Bela

Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Največji doseg: Do 10 m
• Različica Bluetooth: 3.0+EDR

Priročnost
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, 

Zavrnitev klica, Ponovno izbiranje zadnje številke, 
Čakajoči klic, Preklapljanje med klicem in glasbo

• Regulacija glasnosti

Napajanje
• Tip baterije: Litij-polimerna
• Čas predvajanja glasbe: 5,5* h
• Čas pripravljenosti: 150 ur*
• Čas pogovora: 6 ur*

Zvok
• Frekvenčni razpon: 10–22.000 Hz
• Impedanca: 16 ohmov
• Tip magneta: Neodim
• Največja vhodna moč: 20 mW

• Premer zvočnika: 8,6 mm
• Občutljivost: 107 dB
• Akustični sistem: Zaprt
• Izboljšava zvoka: Upravljanje odmeva, Zmanjšanje 

šumov

Dimenzije embalaže
• EAN: 69 25970 70505 9
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 17,3 x 4 cm
• Bruto teža: 0,0886 kg
• Neto teža: 0,035 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Teža embalaže: 0,0536 kg
• Vrsta embalaže: Karton
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Bruto teža: 0,3458 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 70505 6
• Outer carton (L x Š x V): 14 x 10,7 x 19 cm
• Neto teža: 0,105 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,2408 kg

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Teža: 0,0116 kg
•
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* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
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