
 

 

Philips
Vezeték nélküli 
Bluetooth® fejhallgató

40 mm-es meghajtók/hátul félig 

zárt

Fülre illeszkedő

SHB7150FB
Kiváló teljesítményű vezeték nélküli hangzás
egyérintéses párosítás
Élvezze órákon keresztül a vezeték nélküli zenehallgatást vagy a hívásokat a Philips vezeték nélküli 

fejhallgatóval. Az NFC, Bluetooth csatlakoztathatóságnak, az első osztályú 40 mm-es neodímium 

meghajtóknak és a puha, fülre illeszkedő párnáknak köszönhetően szabad mozgást biztosít a 

legkényelmesebb módon.

Kiváló hangminőség
• A 40 mm-es neodímium meghajtók erős magas hangokat és mély basszusokat biztosítanak
• Fejlett visszhang- és zajcsökkentés a kristálytiszta hívásokért
• A fület körülölelő zajszigetelő párnákkal egyedül Ön hallja a zenét

Hallgasson zenét - vezetékkel vagy anélkül
• Párosítsa egyszerűen NFC-képes eszközeit mindössze egyetlen érintéssel
• Vezetékkel vagy anélkül – hallgasson zenét igényei szerint.
• Bluetooth-kompatibilis, vezeték nélküli zene- és hívásvezérlés nyújtotta kényelem
• Támogatja a Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP mobileszközöket

Hosszan tartó viselési kényelem
• Minden igény szerint állítható fejpánt
• Puha, fület körülölelő, bőrből készült párnák a kényelmes, hosszan tartó használatért



 40 mm-es neodímium meghajtók

Az ultrakompakt, mégis hihetetlen erejű, 40 
mm-es neodímium meghajtók elképesztően 
nagy erejű mágneses teret hoznak létre. A 
lenyűgöző végeredmény: finomabban árnyalt 
hangzás és gazdagabb mélyhangok, ami 
kedvenc zeneszámainak is új dimenziót ad.

Vezetékes vagy vezeték nélküli 
zenehallgatás
Vegye fel hívásait, hallgasson zenét vezeték 
nélkül, vagy csatlakoztassa készülékét 
közvetlenül a 3,5 mm-es csatlakozón. Ezekkel 
az új NFC-képes fejhallgatókkal mindkét 
világból a legjobbat hozhatja ki! Egyszerűen 
párosítsa a headsetet bármilyen NFC-
kompatibilis eszközzel, és élvezze a vezeték 
nélküli zenehallgatás kristálytiszta élményét. 
De ha úgy dönt, a 3,5 mm-es csatlakozót is 
használhatja, hogy hasonlóan magával ragadó, 
részletgazdag zenei élményben legyen része. A 
döntés az Öné!

Egyszerű NFC párosítás
A készüléket bármilyen NFC-képes eszközzel 
egyszerűen párosíthatja. Vége a bonyolult 
telefonpárosításoknak! Új NFC-technológiánk 
felhasználóbarát és könnyen használható, s 

egyetlen érintéssel párosíthat vele valamennyi 
NFC-képes intelligens készüléket.

Zajszigetelő fülpárnák

Az egész fület eltakaró fülpárnák kiszűrik a 
külső zajokat, így megszakítás nélkül élvezheti 
kedvenc számait.

Vezeték nélküli zene- és hívásvezérlés

Ha a végtelen zenehallgatási élményről, és a 
zene és a hívások közötti kényelmes 
átkapcsolásról van szó, a Bluetooth egyszerűen 
verhetetlen! Kedvenc slágereinek hallgatásához 
egyszerűen párosítsa a Philips headsetet NFC-
kompatibilis okostelefonjával vagy 
táblagépével. Csak érintse meg a fülhallgató 
intuitív vezérlőjét a hangerő csökkentéséhez 

vagy a zeneszám szüneteltetéséhez, és intézze 
bejövő és kimenő hívásait.

Teljes mértékben állítható fejpánt

Ezen a Philips fejhallgatón a fejpánt egyszerűen 
beállítható, hogy bármikor, bárki fejére 
pontosan illeszkedjen.

Fület körülölelő bőr fülpárnák

A Philips headset puha, bőrből készült, fület 
körülölelő párnákkal készül. Olyan lágyan és 
biztosan ölelik körül füle körvonalát, hogy 
hamar el is felejti, hogy a fején vannak! Mi más 
is lehetne ennél magával ragadóbb, ha a zavaró 
tényezőktől teljesen mentes, órákon át tartó 
zenei élvezetről van szó?
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Formatervezés
• Szín: Fekete

Hangzás
• Frekvenciasáv: 10-22.000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 100 mW
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Érzékenység: 103 dB
• Akusztikus rendszer: Félig zárt

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximális hatótávolság: akár 15 m

Kényelem
• Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás 

elutasítása, Utolsó szám újratárcsázása, 
Mikrofonnémítás, Hívás tartásba helyezése, 
Átkapcsolhat telefonálás és zenehallgatás között, 
Két hívás közötti váltás

• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Audiokábel: 1,2 m-es audiokábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Mellékelve
• USB kábel: Tartozék a töltéshez

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Zenelejátszási idő: 9 óra
• Készenléti idő: 200 óra
• beszélgetési idő: 9 óra

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,219 lb
• Bruttó tömeg: 1,46 kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,8 x 22 x 24 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

10,9 x 8,7 x 9,4 hüvelyk
• Nettó tömeg: 1,204 lb
• Nettó tömeg: 0,546 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,914 kg
• Táratömeg: 2,015 lb

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

20 x 23,8 x 9 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,9 x 9,4 x 3,5 hüvelyk
• EAN: 69 23410 72587 2
• Bruttó tömeg: 0,311 kg
• Bruttó tömeg: 0,686 lb
• Nettó tömeg: 0,401 lb
• Nettó tömeg: 0,182 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,284 lb
• Táratömeg: 0,129 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6,5 x 7,4 x 3,0 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Tömeg: 0,401 lb
• Tömeg: 0,182 kg
•
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