Philips
Trådløse Bluetooth®hodetelefoner

Førsteklasses lydkvalitet, trådløst eller kablet
Hodetelefoner

paring med ett trykk

Svart

Digital forbedring og suverene drivere gir kraftig bass med klar lyd. Deluxe
FloatingCushions gjør det mulig å justere øredekslene i alle retninger, noe som er ideelt
for komfortabel lytting trådløst eller kablet
Førsteklasses lydkvalitet
• Digital forbedring avdekker skjulte toner og nyanser
• Førsteklasses høyttalere gir lyd av høy ytelse
Gir komfort til livsstilen
• Støtter mobile enheter med Bluetooth 2.1 og EDR HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Pare med den NFC-aktiverte enheten med ett trykk
• Velg mellom trådløs eller kablet lytting

SHB9150BK

Utformet for langvarig brukskomfort
• Naturlig og behagelig passform med Deluxe FloatingCushions med minne
• Lett og slank hodebånddesign
Full bevegelsesfrihet
• Smartkontroller for musikklytting og samtaler som er enkle i bruk
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Trådløse Bluetooth®-hodetelefoner
Hodetelefoner Svart

Høydepunkter
Deluxe FloatingCushions

trådløs paring med hodetelefon. Den nye
NFC-teknologien er brukervennlig og enkel i
bruk med paring med ett trykk for alle NFCaktiverte smartenheter.

Førsteklasses høyttalere

Lett og slank hodebånddesign

Den nyskapende Deluxe FloatingCushionsdesignen gjør det mulig å justere øreputene
automatisk i flere retninger, uten den
tradisjonelle C-formede konstruksjonen.
Dette optimaliserer stabiliteten ved å legge
jevnt press på hodet og ørene, og skaper en
komfortabel passform.
Digital forbedring

Presise 40 mm drivere med neodymmagneter
gir fyldig bass og høy lydytelse.
Kablet eller trådløst
Den lette og slanke hodebånddesignen gjør
hodetelefonene perfekte for utendørs bruk, og
du merker knapt at du har dem på selv etter
flere timer.
Smarte kontroller

Brukes som en trådløs hodetelefon eller
kobles til direkte med en 3,5 mm plugg.

Kraftig, overlegen bass fra drivere med høy
ytelse og digital forbedring.
Enkel NFC-paring
Du kan enkelt pare med en hvilken som helst
NFC-aktivert enhet. Borte er komplisert

Bytt enkelt mellom musikk og samtaler med
smartkontroller (volum, spor og veksling)
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Hodetelefoner Svart

Spesifikasjoner
Lyd
•
•
•
•
•
•

Frekvensområde: 18–21 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Magnettype: Neodym
Maksimal inngangseffekt: 50 mW
Følsomhet: 103 dB
Høyttalerdiameter: 40 mm

Utforming

Bruttovekt: 0,723 lb
Nettovekt: 0,185 kg
Nettovekt: 0,408 lb
Antallet produkter som følger med: 1
Emballasjetype: Skjerm
Taravekt: 0,143 kg
Taravekt: 0,315 lb
Type hylleplassering: Begge

Drift

• Farge: Svart

Tilkoblingsmuligheter
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Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-versjon: 2.1 + EDR
Maksimal rekkevidde: Opptil 15 m

Tilbehør

• Lydkabel: 1,2 m audiokabel for flymodus
• Hurtigstartveiledning: Inkludert
• USB-kabel: Inkludert for lading

•
•
•
•
•
•

Batteritype: LI-Polymer
Batterivekt: 10,6 g
Oppladbar
Musikkspilletid: 9 t
Standby-tid: 200 timer
Taletid: 9 t

Ytre eske

• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis
samtale, Gjenta sist oppringte nummer,
Mikrofonutkobling, Samtale på venting, Bytt
mellom samtale og musikk
• Volumkontroll
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Mål, emballasje

Produktmål

Anvendelighet
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EAN: 69 23410 72486 8
Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 20 x 8 cm
Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 3,1 tommer
Bruttovekt: 0,328 kg
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Bruttovekt: 2,886 lb
Bruttovekt: 1,309 kg
GTIN: 1 69 23410 72486 5
Yttereske (L x B x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
Yttereske (L x B x H): 10 x 8,2 x 8,8 tommer
Nettovekt: 1,224 lb
Nettovekt: 0,555 kg
Antall kundepakker: 3
Taravekt: 1,662 lb
Taravekt: 0,754 kg

Produktmål (B x H x D): 5,9 x 7,0 x 2,8 tommer
Produktmål (B x H x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
Vekt: 0,14 kg
Vekt: 0,309 lb

•
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