
 

 

Philips
Bluetooth-headset

8mm drivere/lukket bagside
In-ear
Fladt kabel

SHB5950BK
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rådløs frihed, store beats
ltralet, stabil og behagelig halsrem
v fri for ledninger med disse trådløse hovedtelefoner med halsrem. Philips UpBeat 
talix Pro har drivere i høj kvalitet til kraftfuld bas og ovale slangeindsatser. Et 

kuummetalliseret kabinet tilfører professionel elegance og raffinement.

Nyd kvalitetslyden
• Kraftfulde højttalere gengiver en krystalklar lyd med kraftig bas
• Perfekt in-ear forsegling blokerer for støj udefra

Varig komfort
• Ovalt rør giver en ergonomisk god pasform
• Fladt kabel, der ikke filtrer, er praktiske at have med på farten
• Skinnende belægning ser slank ud og tilføjer en ekstra beskyttende overflade
• Understøtter Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Forbedret holdbarhed
• Blød gummieret halsrem for komfort og stabilitet
• Trådløs kontrol til musiknydelse og opkald



 Skinnende belægning

En blank belægning af høj kvalitet skaber et glat look 
og tilføjer en ekstra beskyttende overflade.

Ovalt rør

Ovalt lydrør giver en god, ergonomisk pasform, der 
passer til ørets form.

Perfekt in-ear tilpasning
Ultrasmå øretelefoner, der passer perfekt i øret og 
skaber en forsegling, der blokerer den omgivende 
støj.

Kraftfulde højttalere

Kraftfulde højttalere i et kompakt design sikrer en 
perfekt pasform, klar lyd og kraftig bas.

Gummieret halsrem

En blød gummieret halsrem for ultimativ komfort og 
stabilitet.

Understøtter Bluetooth-version 4.1

Par din smart-enhed med dine hovedtelefoner vha. 
Bluetooth, og nyd friheden ved krystalklar musik og 
telefonopkald – uden besvær med kabler.

Fladt kabel, der ikke filtrer
Et fladt kabel sikrer, at din ledning altid forbliver glat 
og uden filtring.

Trådløs musik og opkald

Nyd friheden ved at lytte til musik og telefonopkald 
– uden problemer med et kabel. Skift spor, indstil 
lyden og besvar opkald med en fjernbetjening, der er 
nem at bruge.
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Specifikationer
Tilbehør
• Lynhåndbog: Inklusive
• USB-kabel: Medfølger til opladning

Design
• Farve: Sort

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maks. rækkevidde: Op til 10 m
• Bluetooth-version: 4,1

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Batterivægt: 2,5 g
• Musikspilletid: 7* t
• Standby-tid: 160* timer
• Taletid: 7* timer

Lyd
• Frekvensområde: 10-21.000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Max. belastning: 20 mW
• Højttalerdiameter: 8 mm
• Følsomhed: 107 dB
• Akustisk konstruktion: Lukket
• Membran: PET
• Lydforbedring: Ekkokontrol, Støjreduktion
• Stemmerør: Kobber
• Type: dynamisk

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Skift mellem opkald og musik, Mikrofon-afbryder
• Lydstyrke

Yderemballage
• Bruttovægt: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Nettovægt: 0,129 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,25 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Bruttovægt: 0,096 kg
• Nettovægt: 0,043 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,053 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 13,5 x 15 x 1,6 cm
• Vægt: 0,03 kg
•

* De faktiske resultater kan variere
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