
 

 

Philips
Bluetooth-headset

8 mm drivers/gesloten achterkant

Oortelefoon
Platte kabel

SHB5950BK
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raadloze vrijheid, stevige beats
ltralichte, stabiele en comfortabele nekband
en gedoe met kabels dankzij deze draadloze hoofdtelefoon met nekband. De Philips UpBeat 
talix Pro beschikt over hoogwaardige drivers voor een krachtige bas en ovale buisjes voor 

mfort. Een onder vacuüm gemetalliseerde behuizing zorgt voor elegantie en verfijning.

Geniet van een hoge geluidskwaliteit
• Krachtige luidsprekers voor helder geluid met krachtige bas
• Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid

Langdurig comfort
• Ovale buis zorgt voor een ergonomisch comfortabele pasvorm
• Knoopvrij plat snoer voor gemak onderweg
• Glanzende coating ziet er strak uit en zorgt voor een extra beschermende laag
• Ondersteunt Bluetooth-versie 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Verbeterde duurzaamheid
• Zachte rubberen nekband voor comfort en stabiliteit
• Draadloze bediening van muziek en oproepen



 Glanzende coating

Een hoogwaardige, glanzende coating creëert een 
strakke look en zorgt voor een extra beschermende 
laag.

Ovale buis

Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch 
comfort door zich aan te passen aan de vorm van uw 
oor.

Perfecte pasvorm voor in het oor
Zeer kleine oortelefoon past perfect in het oor en 
door de afsluiting blokkeert u extern geluid.

Krachtige luidsprekers

Krachtige luidsprekers in een compact ontwerp 
zorgen voor een perfecte pasvorm, helder geluid en 
een krachtige bas.

Rubberen nekband

Een zachte rubberen nekband voor ultiem 
gebruiksgemak en stabiliteit.

Ondersteunt Bluetooth-versie 4.1

Koppel uw smartphone met uw hoofdtelefoon via 
Bluetooth en geniet van de vrijheid van kristalheldere 
muziek en telefoongesprekken - zonder gedoe met 
kabels.

Knoopvrij plat snoer
Plat snoer zorgt ervoor dat uw kabel nooit in elkaar 
draait.

Draadloze muziek en draadloos bellen

Geniet van de vrijheid om naar muziek te luisteren 
en telefoongesprekken te voeren — zonder gedoe 
met het snoer. Zet een ander nummer op, regel het 
volume en beantwoord oproepen met een handige 
afstandsbediening.
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Specificaties
Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-versie: 4,1

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gewicht batterij: 2,5 g
• Afspeelduur van muziek: 7* uur
• Stand-bytijd: 160* uur
• Spreektijd: 7* uur

Geluid
• Frequentiebereik: 10 - 21.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Diameter van luidspreker: 8 mm
• Gevoeligheid: 107 dB
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET
• Geluidsverbetering: Echoregeling, 

Ruisonderdrukking
• Spreekspoel: Koper
• Type: dynamisch

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken, Mute-functie microfoon

• Volumeregeling

Omdoos
• Brutogewicht: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Omdoos (L x B x H): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Nettogewicht: 0,129 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,25 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Brutogewicht: 0,096 kg
• Nettogewicht: 0,043 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,053 kg
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

13,5 x 15 x 1,6 cm
• Gewicht: 0,03 kg
•

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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