
 

 

Philips
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor op het oor
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en snoeren meer, wel dezelfde kwaliteit
t stijlvolle, draagbare en opvouwbare ontwerp en Bluetooth-connectiviteit maken van 
 Philips SHB6250 de ultieme mobiele hoofdtelefoon. Geniet van een ongekend volle 
s en ongelooflijke helderheid - altijd en zonder gedoe met kabels.

Krachtig geluid - draadloos
• 40 mm neodymium-drivers zorgen voor een diepe bas en helder geluid
• Gesloten akoestisch systeem voor optimale isolatie

Voor meer gemak
• Bluetooth-technologie voor vrijheid en gemak
• Bedien en beleef draadloos uw muziek en telefoongesprekken
• Slank, opvouwbaar ontwerp dat u gemakkelijk onderweg meeneemt
• NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen
• Activeer Siri en Google Now met de knop op de oorschelp

Comfortabel voor langdurig gebruik
• Instelbare oorschelpen en hoofdband voor de perfecte pasvorm
• Lichtgewicht hoofdtelefoon die zorgt voor langdurig draagcomfort



 Luidsprekers van 40 mm

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een 
diepe bas en helder geluid

Instelbare oorschelpen, hoofdband

Uw hoofdtelefoon is ergonomisch ontworpen 
en past perfect bij u, dankzij de verstelbare 
oorschelpen en hoofdband - voor optimaal 
comfort en stevigheid onderweg.

Bluetooth-technologie

Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-
apparaat voor een kristalheldere, draadloze 

muziekervaring. Zelfs wanneer de batterijen 
leeg zijn, kunt u blijven genieten. Sluit gewoon 
de kabel aan en laat de muziek doorspelen.

Ontwerp met gesloten achterkant

Dankzij de gesloten behuizing is uw muziek 
afgesloten van alle externe geluiden, zodat u 
kunt genieten van elk detail en de rijke bas van 
de originele opname.

Eenvoudig koppelen via NFC

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth-
hoofdtelefoon met slechts één druk op de 
knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Slank, opvouwbaar ontwerp
Deze Bluetooth-hoofdtelefoon is ontworpen 
om u de beste ervaring onderweg te geven. U 
kunt de hoofdtelefoon eenvoudig opvouwen 
en zo gemakkelijk meenemen of opbergen. 
Door het slimme ontwerp en de zorgvuldige 
selectie van componenten als hoogwaardige 
scharnieren, kunt u de delen van de 

hoofdtelefoon gemakkelijk draaien, waardoor 
deze hoofdtelefoon uw ideale reisgenoot is.

Draadloze muziek en draadloos bellen

Koppel gewoon uw smart device met uw 
hoofdtelefoon via Bluetooth, en geniet van de 
vrijheid en de beleving van kristalheldere 
muziek en telefoongesprekken - zonder gedoe 
met kabels. Intuïtieve knoppen bieden u 
eenvoudige bediening van uw muziek en 
inkomende en uitgaande telefoongesprekken.
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Geluid
• Frequentiebereik: 8 - 22.000 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 3.0+EDR
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Comfort
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Mute-functie microfoon, 
Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en 
gesprekken, Schakelen tussen 2 gesprekken

• Volumeregeling

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Afspeelduur van muziek: 11* uur
• Stand-bytijd: 200* uur
• Spreektijd: 11* uur
• Digitale ruis-/echo-onderdrukking
• Waarschuwing bij bijna lege batterij

Omdoos
• Brutogewicht: 1,896 lb
• Brutogewicht: 0,86 kg
• GTIN: 1 69 25970 70061 7
• Omdoos (L x B x H): 19 x 16 x 24 cm
• Omdoos (L x B x H): 7,5 x 6,3 x 9,4 inch
• Nettogewicht: 0,926 lb
• Nettogewicht: 0,42 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,44 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,970 lb

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

17 x 22,5 x 4,5 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,7 x 8,9 x 1,8 inch
• EAN: 69 25970 70061 0
• Brutogewicht: 0,235 kg
• Brutogewicht: 0,518 lb
• Nettogewicht: 0,309 lb
• Nettogewicht: 0,14 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,209 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,095 kg
• Type schap: Beide

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

6,3 x 6,7 x 2.2 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

16 x 16,9 x 5,7 cm
• Gewicht: 0,265 lb
• Gewicht: 0,12 kg
•
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Specificaties
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* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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