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Trådlösa Bluetooth®-
hörlurar

40 mm högtalarelement/sluten 
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On-ear
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rådlöst och klart ljud
d kvalitet utan kablar
d sin elegant slimmade, ultrabärbara och vikbara design samt Bluetooth-anslutning, är 
ilips SHB6250 de ultimata hörlurarna att ha med sig. Lyssna till ett fantastiskt rikt basljud 
h förfinad skärpa – alltid – utan trassliga sladdar.

Kraftfullt ljud – trådlöst
• 40 mm neodymhögtalarelement för djup bas och klart ljud
• Slutna akustiska system för optimal isolering

Gör tillvaron lite bekvämare
• Bluetooth-teknik för trådlös frihet och bekvämlighet
• Trådlös kontroll av både musik och samtal
• Tunn, vikbar design som gör dem enkla att bära med sig
• NFC-anslutning med en tryckning för enkel ihopparning
• Aktivera Siri och Google Now genom att trycka på knappen på höljet

Bekväm för långvarig användning
• Justerbara öronsnäckor och huvudband för perfekt passform
• Hörlurar i lätt konstruktion för långvarig komfort



 40 mm högtalarelement

40 mm neodymhögtalarelement för djup bas 
och klart ljud

Justerbara öronsnäckor och huvudband

Hörlurarna är ergonomiskt utformade för att 
passa perfekt tack vare de justerbara 
öronsnäckorna och huvudbandet – för äkta 
komfort och säkerhet var du än är.

Bluetooth-teknik

Para ihop din hörlurar med valfri Bluetooth-
enhet för kristallklar musikunderhållning – 
trådlöst. Även när batterierna tar slut så 
fortsätter musikupplevelsen. Anslut bara 
kabeln och låt musiken flöda.

Utformning med sluten baksida

Den slutna baksidan isolerar din musik från alla 
yttre ljud, så att du kan njuta av alla fina detaljer 
i originalinspelningen och fylligt basljud.

Enkel NFC-ihopparning

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta 
dina Bluetooth-hörlurar till alla Bluetooth-
aktiverade enheter – med bara en 
knapptryckning.

Tunn, vikbar design
De smart designade Bluetooth-hörlurarna ger 
dig en fantastisk upplevelse när du är ute 
eftersom de enkelt kan fällas ihop och ta med 
sig. Det genomtänkta komponenturvalet, 
inklusive gångjärnen, gör att hörlurarna är 
enkla att bära med sig och utmärkta att ha med 
på resan.

Musik och samtal trådlöst

Para bara din smarta enhet med dina hörlurar 
via Bluetooth och upplev friheten att lyssna på 
musik och ta telefonsamtal med kristallklart 
ljud – utan krångel med sladdar. Med de 
intuitiva knapparna kan du spela upp musik och 
hantera inkommande eller utgående samtal 
med bara en knapptryckning.
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Ljud
• Frekvensomfång: 8–22 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 3.0+EDR
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Tillbehör
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla 
mellan samtal och musik, Växla mellan två samtal

• Volymkontroll

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Uppspelningstid: 11* tim
• Standby-tid: 200* timmar
• Samtalstid: 11* timmar
• Digital brus/ekoreducering
• Varning för svagt batteri

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,896 lb
• Bruttovikt: 0,86 kg
• GTIN: 1 69 25970 70061 7
• Yttre kartong (L x B x H): 19 x 16 x 24 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 7,5 x 6,3 x 9,4 tum
• Nettovikt: 0,926 lb
• Nettovikt: 0,42 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,44 kg
• Taravikt: 0,970 lb

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

17 x 22,5 x 4,5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,7 x 8,9 x 1,8 tum
• EAN: 69 25970 70061 0
• Bruttovikt: 0,235 kg
• Bruttovikt: 0,518 lb
• Nettovikt: 0,309 lb
• Nettovikt: 0,14 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,209 lb
• Taravikt: 0,095 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6,3 x 6,7 x 2,2 tum
• Produktens mått (B x H x D): 16 x 16,9 x 5,7 cm
• Vikt: 0,265 lb
• Vikt: 0,12 kg
•
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