
 

 

„Philips“
Belaidės „Bluetooth®“ 
ausinės

40 mm garsiakalbiai / pusiau 

uždaros

Ausis uždengiančios

SHB7150FB
Aukštų charakteristikų belaidis garsas

susiejimas vienu palietimu
Ištisas valandas mėgaukitės belaide muzika arba telefono pokalbiais su „Philips“ ausinėmis. 
NFC, „Bluetooth“ ryšys, itin kokybiški 40 mm neodimio garsiakalbiai ir minkštos ant ausų 
dedamos pagalvėlės – tai judesių laisvė ir neprilygstamas patogumas.

Aukščiausios kokybės garsas
• 40 mm neodimio garsiakalbiai puikios kokybės aukštiesiems ir žemiesiems dažniams atkurti
• Aido ir triukšmo slopinimas , kad garsas būtų itin švarus
• Ant ausies dedamos ir triukšmą izoliuojančios pagalvėlės neleis jūsų klausomai muzikai pasklisti 

aplinkui

Klausykitės muzikos su ar be laidų
• Susiekite su savuoju NFC įrenginiu vienu palietimu
• Nesvarbu, ar naudojate laidą ar ne, muzika mėgaukitės tik taip, kaip patinka jums!
• Belaidis muzikos ir skambučių valdymas per „Bluetooth“
• Palaiko mobiliuosius įrenginius su „Bluetooth 3.0“ HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Komfortas ilgiau nešiojant
• Pagal jūsų poreikius reguliuojamas lankelis
• Minkštos, ant ausų užmaunamos odinės pagalvėlės, kad būtų patogų muzikos klausytis ilgai



 40 mm neodimio garsiakalbiai

Itin kompaktiški, tačiau labai tvirti 40 mm 
neodimio garsiakalbiai sukuria neįtikėtinai 
stiprų magnetinį lauką. Jie atkuria neįtikėtinai 
subtilius vokalo atspalvius ir sodrius žemuosius 
dažnius, jūsų mėgiamoms dainoms 
pridedančius netikėtų potėpių.

Galite rinktis naudoti laidus arba ne
Atsiliepkite ar klausykitės muzikos be laidų 
arba prijungę tiesiai prie 3,5 mm lizdo. Šios 
naujosios ausinės su NFC iš tiesų leis pasiimti 
viską, kas geriausia! Tiesiog susiekite jas su bet 
kokius NFC palaikančiu prietaisu ir mėgaukitės 
aukščiausios kokybės klausymosi malonumu, 
arba prijunkite prie 3,5 mm lizdo ir patirkite 
tokius pat nepakartojamus potyrius. 
Suteikiama galimybė rinktis!

Lengvas NFC siejimas
Susiekite su savuoju NFC įrenginiu vienu 
palietimu be jokio vargo. Šalin sudėtingus 
belaidžius ausinių siejimus. Mūsų naująją NFC 
technologiją lengva ir paprasta naudoti: NFC 
išmanųjį įrenginį susiesite vos vienu palietimu.

Triukšmą izoliuojančios pagalvėlės

Ant ausų dedamos ausinės apgaubia ausis ir 
užblokuoja išorės triukšmą. Dėl to muzika 
galite mėgautis niekieno netrukdomi.

Belaidis muzikos ir skambučių valdymas

Kai kalbama apie nesibaigiantį muzikos 
klausymosi malonumą ir be vargo atliekamą 
muzikos bei skambučių perjungimą, 
„Bluetooth“ niekas neaplenks. Norėdami 
klausytis mėgstamiausios muzikos, „Philips“ 
ausines susiekite su NFC funkciją palaikančiu 
išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. 
Intuityvus valdymas palietus kiekvieną ausinių 
kaušelį – tai viskas, ko reikia norint sumažinti 
garsą skambint ar atsiliepiant į skambučius.

Pritaikomas ausinių lankelis

Reguliuojamą lankelį galima nustatyti pagal 
ausinių dydį, kad užsidėjus, jos visada jums 
tiktų.

Ant ausų užmaunamos odinės pagalvėlės

„Philips“ ausinės turi minkštas odines ant ausų 
dedamas pagalvėles, kurios taip lengvai ir 
patikimai prisitaiko prie ausų formos, kad 
greitai pamiršite jas dėvintys! Jos ne tik 
patogios, tačiau taip pat pasižymi puikiomis 
izoliavimo savybėmis, kad klausytis muzikos 
būtų vienas malonumas.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Dažnių diapazonas: 10–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 100 mW
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Jautrumas: 103 dB
• Akustinė sistema: Pusiau uždaros

Prijungimo galimybė
• Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimalus diapazonas: Iki 15 m

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį, Perskambinti paskutiniu 
numeriu, Mikrofono nutildymas, Pokalbio 
atidėjimas, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą, Perjungti 2 skambučius iš vieno į kitą

• Garsumo reguliatorius

Priedai
• Garso laidas: 1,2 m garso kabelis
• Greitos pradžios vadovas: įtraukta
• USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Muzikos klausymo laikas: 9 val.
• Budėjimo trukmė: 200 val.
• Kalbėjimo laikas: 9 val.

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 3,219 svarų
• Bendras svoris: 1,46 kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Outer carton (L x W x H): 27,8 x 22 x 24 cm
• Outer carton (L x W x H): 10,9 x 8,7 x 9,4 in
• Grynasis svoris: 1,204 svarų
• Grynasis svoris: 0,546 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,914 kg
• Pakuotės svoris: 2,015 svarų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

20 x 23,8 x 9 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7,9 x 9,4 x 3,5 in
• EAN: 69 23410 72587 2
• Bendras svoris: 0,311 kg
• Bendras svoris: 0,686 svarų
• Grynasis svoris: 0,401 svarų
• Grynasis svoris: 0,182 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,284 svarų
• Pakuotės svoris: 0,129 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

6,5 x 7,4 x 3,0 in
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Svoris: 0,401 svarų
• Svoris: 0,182 kg
•
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