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d Philips SHB7250 med Bluetooth-anslutning slipper du kablar utan att tumma på 

dkvaliteten – du får fyllig bas och kristallklart ljud. Du kan lätt växla mellan musik och 
tal var du än är.

Kraftfullt ljud – trådlöst
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• 40 mm neodymhögtalarelement för djup bas och klart ljud
• Design med sluten baksida för optimerad ljudisolering
• Basförstärkning med en knapptryckning för en djup och dynamisk bas

Gör tillvaron lite bekvämare
• Bluetooth-teknik för trådlös frihet och bekvämlighet
• NFC-anslutning med en tryckning för enkel ihopparning
• Kompakt hopfällbar utformning som gör dem enkla att bära med sig
• Trådlös kontroll av både musik och samtal
• Multi-punkt spelar upp musik och samtal på två enheter samtidigt
• 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.

Kompakt hopfällbar utformning

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.

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

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

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.

Högupplöst ljud

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och 
återger originalstudioinspelningar mer troget 
än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den 
orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den 
perfekta följeslagaren för musikälskaren. 
Hörlurarna uppfyller de strikta standarder som 
krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst 
ljud.
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Ljud
• Frekvensomfång: 8–40 000 Hz*/ 8–23 000 Hz (BT-

läge)
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 40 mW
• Känslighet: 104 dB
• Högtalardiameter: 40 mm
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET

Anslutningar
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Kabelanslutning: enkelsidig
• Anslutningens legering: guldpläterad

Tillbehör
• Ljudkabel: Extra ljudkabel på 1,2 m
• 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
• Samtal väntar

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Uppspelningstid: 11* tim
• Standby-tid: 200* timmar
• Samtalstid: 11* timmar

• Digital brus/ekoreducering
• Varning för svagt batteri

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,071 lb
• Bruttovikt: 1,393 kg
• GTIN: 1 69 25970 70062 4
• Yttre kartong (L x B x H): 29,5 x 21,2 x 23,4 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 11,6 x 8,3 x 9,2 tum
• Nettovikt: 1,382 lb
• Nettovikt: 0,627 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,766 kg
• Taravikt: 1,689 lb

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

19,5 x 20 x 8,9 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,5 tum
• EAN: 69 25970 70062 7
• Bruttovikt: 0,3575 kg
• Bruttovikt: 0,788 lb
• Nettovikt: 0,461 lb
• Nettovikt: 0,209 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,327 lb
• Taravikt: 0,1485 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,7 x 7,2 x 3,1 tum
• Produktens mått (B x H x D): 14,5 x 18,2 x 7,9 cm
• Vikt: 0,369 lb
• Vikt: 0,1675 kg
•
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* Det faktiska resultatet kan variera
* När du använder den medföljande kabeln till hörlurarna
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