
 

 

Philips
Kablosuz Bluetooth® 
kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumușak kulak yastıkları

SHB9250

Y
iç
Blu
ka
ya
üksek çözünürlüklü ses
in dijital bas kuvvetlendirme
etooth bağlantılı Philips SHB9250, derin bas ve son derece yüksek netlik sunarak ses 

litesinden ödün vermeden kablosuz çalışır. Müzik ve aramalar arasında kolaylıkla geçiş 
pın ve yumuşak yastıklı kulaklıklar sayesinde hareket halindeyken konforun tadını çıkarın.

Güçlü ses, hem de kablosuz
• Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
• Derin bas ve net ses için 40 mm neodimyum sürücüler
• Optimum ses yalıtımı için arkası kapalı tasarım
• Derin, dinamik bas için tek dokunușla bas güçlendirme

Hayatınızı kolaylaștırın
• Kablosuzun özgürlüğü ve rahatlığı için Bluetooth teknolojisi
• Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar
• Kolay eșleștirme için tek dokunușla NFC bağlantısı
• Hassas ve kullanıcı dostu, akıllı dokunmatik kontroller
• Yolda kolayca saklamak için düz katlanabilen tasarım
• Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır
• Kulaklık düğmesine basarak Siri ve Google Now'ı etkinleștirin

Uzun süreli kullanımda konforludur
• Mükemmel uyum için ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baș bandı



 40 mm hoparlör sürücüleri

Derin bas ve net ses için 40 mm neodimyum 
sürücüler

Ayarlanabilir kulaklık modülleri, baș 
bandı

Size mükemmel uyum sağlamak için ergonomik 
tasarıma sahip olan kulaklığınız, ayarlanabilir 
kulaklık modülleri ve baș bandı sayesinde 
hareket halindeyken gerçek rahatlık ve güvenlik 
sunar.

Düz katlanabilen tasarım
Hareket halindeyken en iyi deneyimi sunmak 
için zekice tasarlanan Bluetooth kulaklığınız, 
rahatça tașımak ve saklamak için kolayca 
katlanabilir. Kulaklık parçalarının kolayca 
hareket ettirilmesini sağlayan menteșeler gibi 
titizlikle seçilen bileșenler sayesinde bu kulaklık 
seyahat için ideal yardımcınızdır.

Dijital Bas Kuvvetlendirme
Derin, dinamik bas için tek dokunușla bas 
güçlendirme

Bluetooth teknolojisi

Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için 
kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla 
eșleștirin. Piller bitse bile müzik keyfi sona 
ermez. Kulaklığın kablosunu takıp müzik 
dinlemeye devam edin.

Kapalı arka tasarım

Arkası kapalı tasarım müziğinizi dıșarıdan gelen 
seslerden yalıtarak orijinal kaydın küçük 
ayrıntılarını ve zengin baslarını duymanızı 
sağlar.

Kolay NFC eșleștirme

Cihazınızı otomatik olarak uyandıran tek 
dokunușla NFC eșleștirme, Bluetooth 
kulaklığınız ile herhangi bir Bluetooth özellikli 
cihazı tek dokunușla bağlamanızı sağlar.

Akıllı dokunmatik kontroller

Hassas ve kullanıcı dostu olan akıllı dokunmatik 
kontroller, hareketli kontrollerle ses seviyesini 
ayarlamayı, sonraki veya önceki parçaya 
geçmeyi, çalmayı, duraklatmayı ve çağrı 
yanıtlamayı sağlar.

Kablosuz müzik ve çağrılar

Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı 
cihazınızı kulaklığınızla eșleștirin ve müzik ve 
telefon çağrılarının keyfini kablolarla 
uğrașmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın. 
Sezgisel düğmeler sayesinde müziğinizi ve gelen 
veya giden çağrıları tek dokunușla kolayca 
kontrol edebilirsiniz.

Çok noktalı bağlantı
Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth 
kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli 
cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve 
müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak 
için kulaklığınızı iki cihazla eșleștirin.
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Ses
• Frekans aralığı: 8 - 40.000 Hz*/ 8 - 23.000 Hz (BT 

modu)
• Empedans: 32 Ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 40 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Akustik sistem: Kapalı

Bağlantı
• Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat giriși
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth sürümü: 4,0
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
• Kablo Bağlantısı: tek taraflı
• Konektör kaplaması: altın kaplama

Aksesuarlar
• Ses kablosu: Ekstra 1,2 m ses kablosu
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Dahil
• USB kablosu: Șarj için birlikte verilir

Kullanılabilirlik
• Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı 

Reddet, Mikrofonun sesini kapatma, Aramayı 
Tutma, Arama ve müzik arasında geçiș, 2 arama 
arasında geçiș

• Ses seviyesi kontrolü

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir
• Müzik süresi: 16* saat

• Bekleme süresi: 300* sa
• Konușma süresi: 16* sa

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 2,892 lb
• Brüt ağırlık: 1,312 kg
• GTIN: 1 69 25970 70063 1
• Dıș karton (L x G x Y): 26,8 x 21,2 x 23,4 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 10,6 x 8,3 x 9,2 inç
• Net ağırlık: 1,300 lb
• Net ağırlık: 0,5895 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,7225 kg
• Dara ağırlığı: 1,593 lb

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 20 x 8 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,7 x 7,9 x 3,1 inç
• EAN: 69 25970 70063 4
• Brüt ağırlık: 0,328 kg
• Brüt ağırlık: 0,723 lb
• Net ağırlık: 0,433 lb
• Net ağırlık: 0,1965 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,290 lb
• Dara ağırlığı: 0,1315 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5,7 x 7,2 x 2,8 inç
• Ürün boyutları (G x Y x D): 14,5 x 18,2 x 7 cm
• Ağırlık: 0,342 lb
• Ağırlık: 0,155 kg
•
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* Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir
* Birlikte verilen kulaklık kablosu kullanıldığında

http://www.philips.com

