
 

 

Philips
Langattomat Bluetooth®-
kuulokkeet

40 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
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ilipsin tyylikkään kapeat SHB6250-kuulokkeet on helppo taittaa ja ottaa mukaan minne 
in. Kuulokkeissa on Bluetooth-yhteys. Nauti uskomattoman syvistä bassoäänistä ja 
kkaasta äänenlaadusta ilman häiritseviä johtoja.

Tehokasta äänentoistoa langattomasti
• 40 mm:n neodyymielementit tuottavat syvän basson ja selkeän äänen
• Suljettu akustiikkajärjestelmä eristää äänet tehokkaasti

Tee elämästä helpompaa
• Langatonta käyttömukavuutta Bluetooth-tekniikalla
• Vaivaton puheluiden ja musiikin hallinta langattomasti
• Ohut, kokoon taittuva muotoilu helpottaa kuljettamista
• Yhden kosketuksen NFC-pariliitos
• Käynnistä Siri ja Google Now kuulokkeen painikkeella

Sopii pitkäaikaiseenkin käyttöön
• Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka takaavat käyttömukavuuden
• Kevyitä kuulokkeita on mukava käyttää pidempäänkin



 40 mm:n kaiutinelementit

40 mm:n neodyymielementit tuottavat syvän 
basson ja selkeän äänen

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka

Kuulokkeet on suunniteltu erityisesti 
ergonomiaa ja käyttömukavuutta silmällä 
pitäen. Voit säätää korvakuvut ja 
kuulokesangan juuri sopiviksi, joten ne ovat 
mukavat käyttää ja istuvat hyvin missä tahansa 
liikutkin.

Bluetooth-tekniikka

Yhdistä kuulokkeet pariliitoksella mihin 
tahansa Bluetooth-laitteeseen ja nauti selkeästä 
äänestä langattomasti. Voit jatkaa musiikin 
kuuntelua myös akun virran loppuessa – liitä 
vain virtajohto pistorasiaan.

Suljettu malli

Suljettu takaosa eristää musiikin ympäristön 
äänistä, joten kuulet kaikki yksityiskohdat ja 
täyteläisen basson juuri sellaisina kuin ne on 
tarkoitettu.

Helppokäyttöinen NFC-pariliitos

NFC-pariliitoksen ansiosta Bluetooth-
kuulokkeet on helppo yhdistää mihin tahansa 
Bluetooth-laitteeseen yhdellä kosketuksella.

Ohut taitettava muotoilu
Bluetooth-kuulokkeet voi taittaa kokoon, 
jolloin niiden kuljettaminen ja säilyttäminen on 
helppoa. Laadukkaiden osien, kuten 
saranoiden, ansiosta kuulokkeen kaikkia osia 
on helppo käsitellä, mikä tekee niistä 
täydellisen matkakumppanin.

Puhelut ja musiikki langattomasti

Yhdistä vain kuulokkeet älylaitteeseen 
Bluetooth-yhteydellä ja nauti selkeästä 
äänentoistosta musiikissa ja puheluissa ilman 
hankalia johtoja. Helppokäyttöisillä painikkeilla 
hallitset musiikkia sekä saapuvia ja soitettuja 
puheluita yhdellä painikkeen painalluksella.
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Ääni
• Taajuusalue: 8–22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 3.0 + EDR
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Mikrofonin 
mykistys, Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja 
musiikin välillä, Puhelusta toiseen siirtyminen

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• ladattava
• Musiikin toistoaika: 11* h
• Valmiusaika: 200* h
• Puheaika: 11* h
• Digitaalinen melun ja kaiun vaimennus
• Ilmaisee akun matalan lataustason

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,896 lb
• Kokonaispaino: 0,86 kg
• GTIN: 1 69 25970 70061 7
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 19 x 16 x 24 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

7,5 x 6,3 x 9,4 tuumaa
• Nettopaino: 0,926 lb
• Nettopaino: 0,42 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,44 kg
• Taara: 0,970 lb

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 22,5 x 4,5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

6,7 x 8,9 x 1,8 tuumaa
• EAN: 69 25970 70061 0
• Kokonaispaino: 0,235 kg
• Kokonaispaino: 0,518 lb
• Nettopaino: 0,309 lb
• Nettopaino: 0,14 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Taara: 0,209 lb
• Taara: 0,095 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,3 x 6,7 x 2,2 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16 x 16,9 x 5,7 cm
• Paino: 0,265 lb
• Paino: 0,12 kg
•
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