
 

 

Philips
Langattomat Bluetooth®-
kuulokkeet

40 mm:n elementit / puoliavoin 

takaosa

Korvat peittävät

SHB7150FB
Tehokasta langatonta äänentoistoa

yhden kosketuksen pariliitos
Huippumukavilla Philips-kuulokkeilla kuuntelet musiikkia ja hallitset puheluita langattomasti 
tuntikausia. NFC-tekniikka, Bluetooth-yhteys, huippuluokan 40 mm:n neodyymielementit 
sekä pehmeät korvatyynyt vapauttavat sinut liikkumaan ja nauttimaan kuuntelusta.

Ensiluokkainen äänenlaatu
• 40 mm:n neodyymielementit takaavat kirkkaan diskantin ja syvän basson
• Edistynyt kaiun- ja kohinanvaimennus selkiyttää puheluita
• Taustamelua vaimentavat korvatyynyt antavat sinun keskittyä musiikkiin

Langaton tai langallinen musiikkielämys
• Pariliitos NFC-yhteensopivaan laitteeseen onnistuu yhdellä kosketuksella
• Nauti musiikista langallisesti tai langattomasti!
• Musiikin ja puheluiden hallinta Bluetooth-laitteella
• Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP -yhteensopivuus mobiililaitteissa

Miellyttävä käytössä pitempään
• Täysin säädettävä kuulokepanta takaa istuvuuden
• Pehmeät nahkatyynyt parantavat käyttömukavuutta



 40 mm:n neodyymielementit

Pienestä koostaan huolimatta erittäin kestävät 40 
mm:n neodyymikaiutinelementit luovat tehokkaan 
magneettikentän, jonka ansiosta voit erottaa uusia 
vivahteita lempikappaleidesi laulussa ja basson 
syvyydessä.

Langallinen tai langaton käyttö
Voit vastata puheluihin ja kuunnella musiikkia 
langattomasti tai käyttää 3,5 mm:n liittimellä 
varustettua johtoa. NFC-tekniikan ansiosta nämä 
uudet kuulokkeet eivät rajoita 
valinnanmahdollisuuksiasi. Voit nauttia 
kristallinkirkkaasta äänestä langattomasti 
muodostamalla pariliitoksen minkä tahansa NFC-
yhteensopivan laitteen kanssa tai langallisesti 3,5 
mm:n liittimen avulla. Sinä päätät!

Helppokäyttöinen NFC-pariliitos
Pariliitos on helppo muodostaa minkä tahansa NFC-
yhteensopivan laitteen kanssa. Voit unohtaa 
mutkikkaat asetukset, sillä pariliitos onnistuu 
vaivattomasti yhdellä kosketuksella minkä tahansa 
NFC-yhteensopivan älylaitteen kanssa.

Kohinaa vaimentavat korvatyynyt

Korvatyynyt sopivat korvien ympärille ja vaimentavat 
ympäristön äänet, joten voit keskittyä rauhassa 
musiikin kuunteluun.

Langaton musiikin ja puheluiden hallinta

Bluetooth on verraton apuväline, kun haluat 
kuunnella musiikkia ja hoitaa puheluita ilman johtojen 
aiheuttamaa vaivaa! Voit nauttia lempimusiikistasi 
muodostamalla pariliitoksen Philips-kuulokkeiden ja 
NFC-yhteensopivan älypuhelimen tai tablet-laitteen 
välille. Napauttamalla kuulokkeita voit säätää 
musiikin äänenvoimakkuutta ja keskeyttää 
musiikintoiston puheluiden ajaksi.

Täysin säädettävä kuulokesanka

Saat kuulokkeet istumaan täydellisesti pääsi muotoon 
täysin säädettävällä kuulokepannalla.

Korvat peittävät nahkatyynyt

Philips-kuulokkeiden pehmeät nahkatyynyt 
mukautuvat korviesi ympärille niin miellyttävästi, että 
ne on helppo unohtaa. Kuuloketyynyt eivät 
ainoastaan tunnu mukavilta, vaan myös vaimentavat 
ympäristön äänet lähes kokonaan. Voit nauttia 
musiikista tuntikausia ilman häiriöitä.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Taajuusalue: 10 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 100 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Herkkyys: 103 dB
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin

Muotoilu
• Väri: Musta

Liitännät
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Enintään 15 m

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Mikrofonin mykistys, 
Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja musiikin 
välillä

• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Äänijohto: 1,2 m äänijohto
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 9 h
• Valmiusaika: 200
• Puheaika: 9

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 72587 2
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 20 x 23,8 x 9 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,9 x 9,4 x 3,5 tuumaa
• Kokonaispaino: 0,311 kg
• Kokonaispaino: 0,686 lb
• Nettopaino: 0,182 kg
• Nettopaino: 0,401 lb
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,129 kg
• Taara: 0,285 lb
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,219 lb
• Kokonaispaino: 1,46 kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 27,8 x 22 x 24 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

10,9 x 8,7 x 9,4 tuumaa
• Nettopaino: 1,204 lb
• Nettopaino: 0,546 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 2,015 lb
• Taara: 0,914 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,5 x 7,4 x 3,0 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Paino: 0,182 kg
• Paino: 0,401 lb
•
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