
 

 

Philips
Bezdrôtové slúchadlá 
Bluetooth®

40 mm budiče/polouzavretá 

zadná časť

Na uši

SHB7150FB
Výkonný bezdrôtový zvuk

párovanie jediným dotykom
Vychutnajte si dlhé hodiny bezdrôtovej hudby alebo hovorov vďaka bezdrôtovým slúchadlám od 
spoločnosti Philips. Podporujú technológiu NFC, pripojenie Bluetooth, obsahujú špičkové 40 mm 
neodýmiové budiče a mäkké vankúšiky na uši. Skutočná sloboda pohybu a dokonalé pohodlie.

Prvotriedna kvalita zvuku
• 40 mm neodýmiové budiče pre ostré výšky a hlboké basy
• Špičkové potlačenie ozveny a šumu pre krištáľovo čisté hovory
• Vankúšiky zakrývajúce uši s izoláciou hluku, aby bola vaša hudba naozaj len vaša.

Počúvajte hudbu bezdrôtovo alebo s káblom
• Párovanie so zariadením s NFC jediným dotykom
• S káblom alebo bez neho – vychutnajte si hudbu tak, ako to máte radi!
• Bezdrôtové ovládanie hudby a hovorov cez Bluetooth
• Podporuje mobilné zariadenia kompatibilné s Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Dlhšie pohodlie pri nosení
• Plne nastaviteľný hlavový oblúk, ktorý vám sadne ako uliaty
• Mäkké kožené vankúšiky zakrývajúce uši pre dlhotrvajúce pohodlie pri počúvaní



 40 mm neodýmiové budiče

Naše 40 mm neodýmiové budiče sú 
mimoriadne kompaktné, ale neuveriteľne 
výkonné a vytvárajú veľmi silné magnetické 
pole. Prinášajú tak pôsobivo jemné hlasové 
odtiene a bohaté basy, ktoré môžu vašim 
obľúbeným skladbám pridať neočakávané nové 
dimenzie.

Možnosť použitia s káblom i bez neho
Odpovedajte na hovory a počúvajte hudbu 
bezdrôtovo alebo sa priamo pripojte pomocou 
3,5 mm konektora. Tieto nové slúchadlá 
s technológiou NFC skutočne ponúkajú to 
najlepšie z oboch svetov! Jednoducho ich 
spárujte so zariadením s podporou NFC a 
vychutnajte si krištáľovo čisté počúvanie bez 
kábla. Alebo sa pripojte pomocou 3,5 mm 
konektora a zažite rovnako podmanivé 
hudobné predstavenie. Je to len na vás!

Jednoduché párovanie NFC
Jednoducho spárujte slúchadlá so zariadením 
s funkciou NFC. Na komplikované párovanie 
bezdrôtových slúchadiel môžete zabudnúť. 
Naša nová technológia NFC sa jednoducho 
používa, takže jediným dotykom môžete 

spárovať každé zariadenie s povolenou 
funkciou NFC.

Vankúšiky izolujúce hluk

Vankúšiky na uši obopínajú vaše uši a blokujú 
vonkajší hluk, takže sa môžete svojej hudbe 
oddávať bez rušenia.

Bezdrôtové ovládanie hudby a hovorov

V oblasti nekonečného potešenia z počúvania 
hudby a bezproblémového prepínania medzi 
hudbou a hovormi sa technológii Bluetooth nič 
nevyrovná! Vychutnajte si svoje obľúbené 
skladby po spárovaní slúchadiel Philips s vaším 
smartfónom alebo tabletom s podporou 
technológie NFC. Potom stačí ťuknúť na 
intuitívne ovládacie prvky na náušníkoch a 
môžete znížiť hlasitosť alebo pozastaviť 

prehrávanie skladby, kým si vybavíte 
prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory.

Úplne nastaviteľný hlavový oblúk

Úplne nastaviteľný hlavový oblúk dokáže 
prispôsobiť veľkosť slúchadiel, takže budú pre 
vás vždy ideálne.

Kožené vankúšiky zakrývajúce uši

Súčasťou vašich slúchadiel Philips sú aj mäkké 
kožené vankúšiky zakrývajúce uši, ktoré 
obopínajú obrysy vašich uší. Sú také pohodlné 
a sedia tak dobre, že čoskoro zabudnete, že ich 
máte nasadené! Okrem mimoriadneho 
pohodlia zabezpečujú aj neuveriteľne efektívnu 
izoláciu, takže si môžete vychutnávať dlhé 
hodiny nerušeného hudobného potešenia.
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Dizajn
• Farba: Čierna

Zvuk
• Frekvenčný rozsah: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 100 mW
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Citlivosť: 103 dB
• Akustický systém: Polouzavretý

Pripojiteľnosť
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximálny rozsah: Až do 15 m

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, 

Odmietnutie hovoru, Opätovné vytočenie 
posledného čísla, Stlmenie mikrofónu, Podržať 
hovor, Prepínanie medzi hovorom a hudbou, 
Prepnutie medzi 2 hovormi

• Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo
• Audiokábel: 1,2 m zvukový kábel
• Stručná príručka spustenia: Pribalené
• USB kábel: Pribalený na nabíjanie

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Doba prehrávania hudby: 9 hod
• Pohotovostný čas: 200 hodín
• Čas hovoru: 9 hodín

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 3,219 lb
• Hmotnosť brutto: 1,46 kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 27,8 x 22 x 24 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 10,9 x 8,7 x 9,4 palec
• Hmotnosť netto: 1,204 lb
• Hmotnosť netto: 0,546 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,914 kg
• Hmotnosť obalu: 2,015 lb

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20 x 23,8 x 9 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,9 x 9,4 x 3,5 palec
• EAN: 69 23410 72587 2
• Hmotnosť brutto: 0,311 kg
• Hmotnosť brutto: 0,686 lb
• Hmotnosť netto: 0,401 lb
• Hmotnosť netto: 0 182 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,284 lb
• Hmotnosť obalu: 0,129 kg
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

6,5 x 7,4 x 3,0 palec
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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