
 

 

Philips
Bluetooth-kuuloke

8 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Nappikuuloke
Litteä kaapeli

SHB5950BK
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angaton vapaus, vahva ääni
ittäin kevyt, tukeva ja mukava niskasanka

skasangalla varustettujen langattomien kuulokkeiden avulla voit liikkua vapaasti ilman häiritseviä 

toja. Philips UpBeat Metalix Pro -kuulokkeiden laadukkaat kaiutinelementit tuovat bassoääniin 

evyyttä, ja niiden ovaalinmuotoiset putket istuvat korviin miellyttävästi. Tyhjiömetalloitu pinnoite on 

mattimaisen tyylikäs ja hienostunut.

Laadukas ääni vauhdikkaaseenkin menoon
• Tehokkaat kaiuttimet takaavat selkeän äänen ja vahvan basson
• Hyvin istuva korvatyyny vaimentaa taustamelun

Mukavat pitkässäkin käytössä
• Ergonominen ovaalinmuotoinen putki takaa miellyttävän istuvuuden
• Sotkeutumaton litteä johto on mukava matkalla
• Kiiltävä pinnoite tuo tyyliä ja suojaa
• Bluetooth 4.1- ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP-yhteensopivuus

Erittäin kestävät
• Pehmeä, kumipäällysteinen niskasanka on mukava ja tukeva
• Langaton puheluiden ja musiikin hallinta



 Kiiltävä pinnoite

Laadukas kiiltävä pinnoite tuo kuulokkeisiin tyyliä ja 
suojaa niitä.

Ovaalinmuotoinen putki

Ovaalinmuotoiset ääniputken sovitteet sopivat 
korvan muotoon ja takaavat miellyttävän istuvuuden.

Erinomainen istuvuus
Erittäin pienet kuulokkeet istuvat erinomaisesti 
korviin, ja korvatyynyt estävät melun kuulumisen 
ulkopuolelta.

Tehokkaat kaiuttimet

Pienikokoisten, hyvin istuvien kuulokkeiden 
tehokkaat kaiuttimet takaavat selkeän äänen ja 
muhkean basson.

Kumipäällysteinen niskasanka

Pehmeän, kumipäällysteisen niskasangan ansiosta 
kuulokkeet istuvat mukavasti ja tukevasti.

Tukee Bluetooth-versiota 4.1

Yhdistä kuulokkeet älylaitteeseen Bluetooth-
tekniikalla ja nauti selkeästä äänentoistosta musiikissa 
ja puheluissa ilman hankalia johtoja.

Sotkeutumaton litteä johto
Litteä johto ei sotkeudu eikä mene solmuun.

Puhelut ja musiikki langattomasti

Voit kuunnella musiikkia ja puhua puhelimessa 
kätevästi ilman häiritseviä johtoja. Helppokäyttöisellä 
kaukosäätimellä voit vaihtaa kappaletta, säätää 
äänenvoimakkuutta ja vastata puheluihin.
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Tekniset tiedot
Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Bluetooth-versio: 4,1

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Akun paino: 2,5 g
• Musiikin toistoaika: 7* h
• Valmiusaika: 160* h
• Puheaika: 7* h

Ääni
• Taajuusalue: 10 – 21 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 20 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 8 mm
• Herkkyys: 107 dB
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET
• Äänenparannus: Kaiunsäätö, Kohinanvaimennus
• Puhekela: Kupari
• Tyyppi: dynaaminen

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Siirtyminen 
puhelun ja musiikin välillä, Mikrofonin mykistys

• Äänenvoimakkuuden säätö

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Nettopaino: 0,129 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,25 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Kokonaispaino: 0,096 kg
• Nettopaino: 0,043 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,053 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 13,5 x 15 x 1,6 cm
• Paino: 0,03 kg
•

* Saattaa vaihdella
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