
 

 

Philips
Trådløse Bluetooth®-
hovedtelefoner

40mm drivere/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder

SHB9250

L
m
Ph
re
op
yd i høj opløsning
ed dynamisk basforstærkning
ilips SHB9250 med Bluetooth-forbindelse eliminerer behovet for kabler, uden at 
ducere lydkvaliteten, og leverer dyb bas og perfekt klarhed. Skift nemt fra musik til 
kald, og nyd komfort på farten takket være ørekapsler med blød polstring.

Kraftfuld lyd – trådløst
• Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
• 40 mm neodymdrivere giver dyb bas og klar lyd
• Design med lukket bagende optimerer lydisolering
• Basforstærkning med et enkelt tryk for en dyb dynamisk bas

Gør livet mere praktisk
• Bluetooth-teknologi sikrer trådløs frihed og komfort
• Trådløs styring og nydelse til musik og opkald
• NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der gør parring enkel
• Hurtigt reagerende og brugervenlige berøringsfunktioner
• Fladt foldedesign for nem opbevaring på farten
• Multi-point afspiller musik og opkald på to enheder på én gang
• Aktiver Siri og Google Now med et tryk på ørestykkeknappen

Behagelig også ved langvarig brug
• Justerbare ørekapsler og hovedbånd til perfekt tilpasning



 40 mm højttalerdrivere

40 mm neodymdrivere giver dyb bas og klar lyd

Justerbare ørekapsler, hovedbånd

Hovedtelefonerne er ergonomisk designet til 
at passe perfekt til dig, takket være de 
justerbare ørekapsler og hovedbånd – til ægte 
komfort og sikkerhed på farten.

Fladt foldedesign
Dine Bluetooth-hovedtelefoner, der er smart 
designet til at give dig den bedste oplevelse på 
farten, kan nemt foldes sammen, så de er 
nemme at transportere og opbevare. De 
omhyggeligt udvalgte komponenter, herunder 
beslag, der giver mulighed for at bevæge 
hovedtelefonens dele lettere, gør disse 
hovedtelefoner til din perfekte rejsekammerat.

Digital basforstærkning
Basforstærkning med et enkelt tryk for en dyb 
dynamisk bas

Bluetooth-teknologi

Par dine hovedtelefoner med Bluetooth-enhed 
for at nyde krystalklar musik – trådløst. Selv 
når batterierne er ved at løbe ud, behøver din 
musiknydelse ikke være slut. Du skal blot 
tilslutte kablet og lade musikken spille videre.

Design med lukket bagende

Designet med lukket bagside isolerer din musik 
fra udefrakommende lyde, så du kan nyde alle 
de fine detaljer og den fyldige baslyd fra den 
originale optagelse.

Nem NFC-parring

Automatisk vækningsenhed med enkel NFC-
parring med et enkelt tryk gør det muligt at 
slutte dine Bluetooth-hovedtelefoner til en 

hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – 
med blot en enkelt berøring.

Berøringsfunktioner

Berøringsfunktioner er hurtigt reagerende og 
brugervenlige, hvilket giver mulighed for 
bevægelsesstyring af lydstyrke, fremadspoling, 
tilbagespoling, afspilning, pause og besvarelse af 
opkald.

Trådløs musik og opkald

Par blot din smart-enhed med dine 
hovedtelefoner vha. Bluetooth, og nyd 
friheden og fornøjelsen ved krystalklar musik 
og telefonopkald – uden besvær med ledninger. 
Med de intuitive knapper kan du nemt styre 
musik og opkald med ét tryk.

Multi-point
Multi-point giver dig mulighed for at tilslutte 
dine Philips Bluetooth-hovedtelefoner med to 
Bluetooth-aktiverede enheder samtidigt. Du 
skal blot parre de to enheder for at kunne nyde 
film og musik, mens du uden besvær modtager 
opkald undervejs.
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Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner
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Lyd
• Frekvensområde: 8-40.000 Hz* / 8-23.000 Hz (BT-

tilstand)
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 40 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Akustisk konstruktion: Lukket

Tilslutningsmuligheder
• Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,0
• Maks. rækkevidde: Op til 10 m
• Kabeltilslutning: enkeltsidet
• Stik-finish: forgyldt

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

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

Mikrofon-afbryder, Opkald i venteposition, Skift 
mellem opkald og musik, Skift mellem 2 opkald

• Lydstyrke

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Genopladelig
• Musikspilletid: 16* t
• Standby-tid: 300* timer
• Taletid: 16* timer

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,892 lb
• Bruttovægt: 1,312 kg
• GTIN: 1 69 25970 70063 1
• Ydre indpakning (L x B x H): 26,8 x 21,2 x 23,4 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

10,6 x 8,3 x 9,2 tommer
• Nettovægt: 1,300 lb
• Nettovægt: 0,5895 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,7225 kg
• Taravægt: 1,593 lb

Emballagens mål
• 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
• EAN: 69 25970 70063 4
• Bruttovægt: 0,328 kg
• Bruttovægt: 0,723 lb
• Nettovægt: 0,433 lb
• Nettovægt: 0,1965 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,290 lb
• Taravægt: 0,1315 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

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

5,7 x 7,2 x 2,8 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 14,5 x 18,2 x 7 cm
• Vægt: 0,342 lb
• Vægt: 0,155 kg
•
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Specifikationer
Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner
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* De faktiske resultater kan variere
* Ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel
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