
 

 

Philips
Bluetoothiga kõrvaklapid

8 mm elemendid, suletud tagaosa

Kõrvasisene
Lame juhe

SHB5950WT
Juhtmeta vabadus, tugevad rütmid

Ülikerge, stabiilne ja mugav kaelapael
Nende juhtmevabade kõrvaklappidega tunnete vabadust juhtmetest. Philips UpBeat 
Metalix Pro kvaliteetsed elemendid tekitavad jõulist bassi ja ovaalsed helikanalid tagavad 
mugavuse. Vaakumis metalliseeritud korpus lisab elegantsi ja peent stiili.

Nautige kvaliteetset heli
• Võimsad kõlarid tekitavad tugeva bassiga selget heli.
• Täiuslik kõrvasisene isolatsioon blokeerib välismüra

Kestev mugavus
• Ovaalne torukujuline korpus tagab ergonoomilise ja mugava sobivuse
• Mittesassiminev lame juhe on liikvel olles mugav.
• Läikiv pind näeb kena välja ja kaitseb seadet
• Bluetoothi versiooni 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP tugi

Suurem vastupidavus
• Pehme kummiga kaetud kaelavõru on mugav ja stabiilne.
• Juhtmeta muusika ja kõnede kontrollimine



 Läikiv pinnakate

Kvaliteetne läikiv pinnakate tekitab peene välimuse ja 
toimib lisakaitsena.

Ovaalne toru

Ovaalne helikanal sobitub ergonoomiliselt kõrva 
kujuga.

Täiuslik kõrvasisene sobivus
Üliväiksed kõrvaklapid sobivad täiuslikult kõrva sisse 
ja loovad välismüra tõkestava tihendi.

Võimsad kõlarid

Võimsad, ent kompaktsed kõlarid tagavad täiusliku 
sobivuse, selge heli ja tugeva bassi.

Kummiga kaetud kaelavõru

Pehme kummiga kaetud kaelavõru tagab täiusliku 
mugavuse ja stabiilsuse.

Toetab Bluetoothi versiooni 4.1

Ühendage oma nutiseade Bluetoothi abil 
kõrvaklappidega ja nautige kristallselget muusikat ja 
telefonikõnesid ilma juhtmeteta.

Mittesassiminev lame juhe
Lame juhe püsib alati sileda ja puntravabana.

Juhtmeta muusika ja kõned

Nautige muusikat ja telefonikõnesid ilma juhtmeteta. 
Lihtsasti kasutatav juhtpult võimaldab vahetada 
lugusid, kontrollida helitugevust ja vastata kõnedele.
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Spetsifikatsioon
Tarvikud
• Kiirjuhend: Komplektis
• USB-kaabel: Komplektis laadimise jaoks

Disain
• Värvus: Valge

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
• Bluetoothi versioon: 4,1

Võimsus
• Aku tüüp: Liitiumpolümeer
• Aku kaal: 2,5 g
• Muusikaesitamisaeg: 7* h
• Ooterežiimi kestus: 160* h
• Kõneaeg: 7* h

Heli
• Sagedusvahemik: 10 – 21 000 Hz
• Näivtakistus: 16 oomi
• Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
• Kõlari läbimõõt: 8 mm
• Tundlikkus: 107 dB
• Helisüsteem: Suletud
• Membraan: PET
• Heli täiustused: Kaja juhtimine, Müravähendus
• Helipool: vask
• Tüüp: dünaamilised

Mugavus
• Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine, Kõne 

tühistamine, Kõne- ja muusikarežiimi vahetamine, 
Mikrofoni vaigistamine

• Helitugevuse regulaator

Väline papp-pakend
• Kogukaal: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71008 1
• Outer carton (L x L x K): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Kaal pakendita: 0,129 kg
• Pakendite arv: 3
• Pakendi kaal: 0,25 kg

Pakendi mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71008 4
• Kogukaal: 0,096 kg
• Kaal pakendita: 0,043 kg
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Papp
• Pakendi kaal: 0,053 kg
• Paigutus riiulil: Mõlemad

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 13,5 x 15 x 1,6 cm
• Kaal: 0,03 kg
•

* Tegelikud tulemused võivad varieeruda.
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