Philips
Zestaw słuchawkowy
Bluetooth

Przetworniki 8 mm/zamkn.
konstrukcja
Douszne
Płaski przewód

Bezprzewodowa swoboda, mocne brzmienie
Ultralekki, stabilny i wygodny pałąk na kark
Uwolnij się od przewodów dzięki bezprzewodowym słuchawkom z pałąkiem na kark. W słuchawkach
Philips UpBeat Metalix Pro zastosowano wysokiej jakości przetworniki dla uzyskania potężnego
brzmienia basów. Owalne wkładki zapewniają wygodę, a próżniowa metalizowana obudowa dodaje
elegancji i wyrafinowania.
Rozkoszuj się wysoką jakością dźwięku
• Potężne głośniki odtwarzają czysty dźwięk z mocnym brzmieniem basów
• Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz

SHB5950BK

Niezrównany komfort
• Wkładka w postaci owalnej tuby zapewnia ergonomiczne i wygodne dopasowanie
• Nieplączący się, płaski przewód zwiększa wygodę w podróży
• Błyszcząca powłoka wygląda elegancko i stanowi dodatkową warstwę ochronną
• Obsługa funkcji Bluetooth 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Większa wytrzymałość
• Miękki, pokryty gumą pałąk na kark zapewnia wygodę i stabilność
• Bezprzewodowa kontrola zapewniająca wolność słuchania muzyki i prowadzenia rozmów
telefonicznych
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Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Przetworniki 8 mm/zamkn. konstrukcja Douszne, Płaski przewód

Zalety

Dane techniczne

Błyszcząca powłoka

Pokryty gumą pałąk na kark

Akcesoria

• Skrócona instrukcja obsługi: W zestawie
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Wzornictwo
• Kolor: Czarna

Możliwości połączeń

• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Wersja Bluetooth: 4,1

Moc
Błyszcząca powłoka wysokiej jakości nadaje
produktowi elegancki wygląd i stanowi dodatkową
warstwę ochronną.

Owalna tuba

Konstrukcja miękkiego, pokrytego gumą pałąka na
kark zapewnia fantastyczną wygodę i stabilność.

Obsługa funkcji Bluetooth 4.1

•
•
•
•
•

Typ baterii: litowo-polimerowy
Waga baterii/akumulatora: 2,5 g
Czas odtwarzania muzyki: 7* godz.
Czas gotowości: 160 godz.*
Czas rozmów: 7 godz.*

Dźwięk

•
•
•
•
•
•
•
•

Zakres częstotliwości: 10–21 000 Hz
Impedancja: 16 omów
Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
Średnica głośnika: 8 mm
Czułość: 107 dB
System akustyczny: Zamknięty
Membrana: Tworzywo PET
Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja echa,
Redukcja szumów
• Cewka drgająca: Miedziany
• Typ: dynamiczny

Udogodnienia
Owalna wkładka zapewnia ergonomiczną wygodę i
dokładne dopasowanie do kształtu ucha.

Doskonałe dopasowanie do wnętrza
ucha

Bardzo małe słuchawki doskonale dopasowują się do
wnętrza ucha, blokując i tłumiąc szumy z zewnątrz.

Potężne głośniki

Sparuj urządzenie przenośne ze słuchawkami,
używając technologii Bluetooth, aby poczuć
swobodę krystalicznie czystej muzyki i rozmów —
bez uciążliwych przewodów.

Nieplączący się, płaski przewód
Płaski przewód nigdy się nie plącze.

Muzyka i połączenia telefoniczne —
bezprzewodowo

• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie
połączenia, Odrzucanie połączenia, Przełączanie
między rozmową i muzyką, Wyciszenie mikrofonu
• Regulacja głośności

Karton zewnętrzny

• Waga brutto: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
16,5 x 10,7 x 19 cm
• Waga netto: 0,129 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,25 kg

Wymiary opakowania

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Waga brutto: 0,096 kg
• Waga netto: 0,043 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,053 kg
• Typ ułożenia półki: Obie
Potężne głośniki w niewielkiej obudowie zapewniają
idealne dopasowanie, czysty dźwięk i mocne
brzmienie basów.

Ciesz się wolnością słuchania muzyki i prowadzenia
rozmów telefonicznych bez problemów z
przewodem. Zmieniaj utwory, reguluj głośność i
odbieraj połączenia za pomocą łatwego w obsłudze
pilota zdalnego sterowania.
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Wymiary produktu

• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
13,5 x 15 x 1,6 cm
• Waga: 0,03 kg
•

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych

