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rbedret digital effekt og enestående drivere giver en boomende bas og klar lyd. Deluxe 
atingCushions giver mulighed for justering af ørekapslerne i flere retninger, ideel til 
hagelig kablet eller trådløs lytning

Lyd i den allerbedste kvalitet
• Digital forbedring afslører skjulte detaljer og nuancer
• Førsteklasses højttalere leverer højtydende lyd

Gør din livsstil mere bekvemmelig
• Understøtter Bluetooth 2.1+ EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP-mobilenheder
• Parres med din NFC-aktiverede enhed med et enkelt tryk
• Mulighed for trådløs eller kablet lytning

Behageligt design også ved langtidsbrug
• Naturlig, behagelig pasform fra luksuriøse FloatingCushions af memory foam
• Lyst og slankt design med hovedbøjle

Undgå besværlige ledninger
• Smarte knapper, der er nemme at bruge, når du hører musik og modtager opkald



 FloatingCushions i luksusklassen

Det innovative, luksuriøse FloatingCushions-
design giver mulighed for komplet 
multiorienteret, automatisk justering af puden, 
uden en traditionel C-hængslet konstruktion. 
Dette optimerer stabiliteten ved at lægge et 
jævnt tryk mod hovedet og ørerne og giver en 
behagelig pasform.

Digital forbedring

Buldrende, førsteklasses bas med højtydende 
drivere og digital forbedring.

Nem NFC-parring
Parres med alle NFC-aktiverede enheder uden 
besvær. Slut med indviklet, trådløs parring af 

hovedtelefoner. Vores nye NFC-teknologi er 
brugervenlig og let at bruge, parring med et 
enkelt tryk til enhver NFC-aktiveret 
smartenhed.

Lyst og slankt design med hovedbøjle

Det lyse og slanke design med hovedbøjle gør 
disse hovedtelefoner perfekte til udendørs 
brug, og du vil ikke bemærke dem, selv når du 
har haft dem på i flere timer.

Smarte knapper

Skift nemt mellem musik og opkald med smarte 
knapper (lydstyrke, nummer og styring af skift).

Førsteklasses højttalere

40 mm præcisionsdrivere med 
neodymmagneter producerer fyldig bas og 
kraftig lyd.

Kablet eller trådløs

Kan anvendes som trådløs hovedtelefon eller 
tilsluttes direkte med et 3,5 mm stik.
SHB9150BK/00

Vigtigste nyheder
Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner
On-ear Sort



Udgivelsesdato  
2017-04-05

Version: 3.2.3

12 NC: 8670 001 09001
EAN: 06 92341 07248 68

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Lyd
• Frekvensområde: 18 - 21.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 103 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm

Design
• Farve: Sort

Tilslutningsmuligheder
• Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 2.1 + EDR
• Maks. rækkevidde: Op til 15 m

Tilbehør
• Lydkabel: 1,2 m lydkabel til betjening i fly
• Lynhåndbog: Inklusive
• USB-kabel: Medfølger til opladning

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Genkald til senest kaldte nummer, Mikrofon-
afbryder, Opkald i venteposition, Skift mellem 
opkald og musik

• Lydstyrke

Emballagens mål
• EAN: 69 23410 72486 8
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 8 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,1 tommer
• Bruttovægt: 0,328 kg
• Bruttovægt: 0,723 lb

• Nettovægt: 0,185 kg
• Nettovægt: 0,408 lb
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Display
• Taravægt: 0,143 kg
• Taravægt: 0,315 lb
• Type af hyldeplacering: Begge

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Batterivægt: 10,6 g
• Genopladelig
• Musikspilletid: 9 t
• Standby-tid: 200 timer
• Taletid: 9 timer

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,886 lb
• Bruttovægt: 1,309 kg
• GTIN: 1 69 23410 72486 5
• Ydre indpakning (L x B x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

10 x 8,2 x 8,8 tommer
• Nettovægt: 1,224 lb
• Nettovægt: 0,555 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 1,662 lb
• Taravægt: 0,754 kg

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

5,9 x 7,0 x 2,8 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
• Vægt: 0,14 kg
• Vægt: 0,309 lb
•
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