
 

 

Philips
Bluetooth-headset

8 mm-högtalarelement/sluten 

baksida

In-ear
Platt kabel

SHB5950BK

T
Fj
Bli
Pr
va
rådlös frihet, stora toner
äderlätt, stabil och bekväm nackrem
 fri från trådar tack vare denna nackrem med trådlösa hörlurar. Philips UpBeat Metalix 
o har högkvalitetselement för stor bas och ovalt rör för komfort. Ett hölje med 
kuummetallisering ger de en proffsig elegans och stil.

Frossa i kvalitetsljud
• Kraftfulla högtalare återger klart ljud med stor bas
• Perfekt passform i örat blockerar störande ljud utifrån

Varaktig komfort
• Ovalt rörformat inlägg ger ergonomisk och bekväm passform
• Trasselfri platt kabel för extra bekvämlighet
• Glansig beläggning ger ett elegant utseende och en extra skyddande yta
• Funktioner för Bluetooth 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Ökad hållbarhet
• Mjuk gummerad nackrem för bekvämlighet och stabilitet
• Trådlös kontroll för att lyssna på musik och samtal



 Glansig beläggning

Den högkvalitativa, skinande beläggningen skänker 
ett elegant utseende samtidigt som den tillför en 
extra skyddande yta.

Ovalt rör

Ett ovalt ljudrör är ergonomiskt, bekvämt och passar 
perfekt i örat.

Passar perfekt i örat
De extra små öronsnäckorna passar perfekt i örat, 
vilket förseglar örat och stänger ute störande ljud 
utifrån.

Kraftfulla högtalare

Kraftfulla högtalare i en kompakt design ger perfekt 
passform, klart ljud och stor bas.

Gummerad nackrem

En mjuk gummerad nackrem för maximal 
bekvämlighet och stabilitet.

Stöd för Bluetooth version 4.1

Para ihop en smart enhet med hörlurarna med 
Bluetooth. Sedan kan du lyssna på musik och annat 
med kristallklart ljud och ringa utan sladdar.

Trasselfri platt sladd
Platt sladd ser till att din sladd inte trasslar sig.

Musik och samtal trådlöst

Lyssna på musik och ring telefonsamtal utan att 
trassla med en sladd. Byt låt, ändra volym och 
besvara samtal med en enkel fjärrkontroll.
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Specifikationer
Tillbehör
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Design
• Färg: Svart

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-version: 4,1

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Batterivikt: 2,5 g
• Uppspelningstid: 7* tim
• Standby-tid: 160* timmar
• Samtalstid: 7* tim

Ljud
• Frekvensomfång: 10 -21 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Högtalardiameter: 8 mm
• Känslighet: 107 dB
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Ljudförbättring: Ekokontroll, Brusreducering
• Högtalarspole: Koppar
• Typ: dynamisk

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Växla mellan samtal och musik, 
Ljudavstängning

• Volymkontroll

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Yttre kartong (L x B x H): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Nettovikt: 0,129 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,25 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Bruttovikt: 0,096 kg
• Nettovikt: 0,043 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,053 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 13,5 x 15 x 1,6 cm
• Vikt: 0,03 kg
•

* Det faktiska resultatet kan variera
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