
 

 

Philips BASS+
Brezžične naušne slušalke z 
mikrofonom

32 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo

SHB3075WT
Začutite. BASS+

Elegantne in kompaktne slušalke Philips BASS+ poskrbijo za izjemne in poskočne nizke 
tone. Čudovit videz, izjemen zvok in vrhunska cena. Brezžične slušalke s povezavo 
Bluetooth za vse, ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme.

Več nizkih tonov
• Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov
• 32 mm pogonske enote zvočnikov
• Odlična zvočna izolacija za večji užitek ob poslušanju

Pravo udobje
• Nastavljive ušesne školjke in naglavni obroč za optimalno udobje
• S stikali na ušesni školjki upravljajte klice, glasbo in glasnost.
• Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje
• Povsem zložljiva zasnova za enostavno prenašanje
• Priročno prostoročno klicanje

Brezžično
• Brezžična tehnologija Bluetooth
• Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 12 ur predvajanja
• Kabel USB za polnjenje



 12 ur predvajanja

12 ur zagotavlja dovolj energije za celodnevno 
predvajanje glasbe.

32-mm pogonske enote

Slušalke BASS+ z 32-milimetrskimi pogonskimi 
enotami zvočnikov, ki ustvarjajo močne nizke 
tone.

Nastavljive prilagodljive

Slušalke BASS+ se optimalno prilegajo in 
vključujejo vrtljive ušesne školjke in nastavljiv 
naglavni obroč, ki se odlično prilega vsem 
uporabnikom.

Izjemno, drzni nizki toni

To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, 
da resnično čutite ritem. Naj vas elegantna 
oblika ne zavede; posebej uglašene pogonske 
enote in kanali za nizke tone ustvarjajo izredno 
nizke končne frekvence, da dobite edinstven 
zvok BASS+.

Bluetooth

Enostavno združite svoje slušalke s katero koli 
napravo Bluetooth za brezžično glasbo.

Povsem zložljivo

Povsem zložljiva zasnova slušalk BASS+ 
omogoča enostavno zlaganje in shranjevanje, 
zaradi česar so idealen sopotnik.

Prostoročno klicanje

Mikrofon in Bluetooth® 4.1 za priročno 
prostoročno klicanje

Mehke blazinice

Mehke zračne ušesne blazinice zagotavljajo 
izredno udobno dolgotrajno poslušanje.

Zvočna izolacija

Zaprta oblika slušalk BASS+ zadrži hrup iz 
okolice in tako ustvari boljšo zvočno izolacijo 
za večji užitek ob poslušanju.
SHB3075WT/00

Značilnosti
Brezžične naušne slušalke z mikrofonom
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del Ušesne, Mehke ušesne blazinice, Povsem zložljivo



Datum izdaje 2017-10-05

Različica: 9.1.8

12 NC: 8670 001 42704
EAN: 69 25970 71244 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Tip magneta: NdFeB
• Frekvenčni odziv: 9–21.000 Hz
• Impedanca: 32 ohmov
• Premer zvočnika: 32 mm
• Največja vhodna moč: 40 mW
• Opna: PET
• Občutljivost: 103 dB
• Tip: dinamičen

Povezljivost
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Različica Bluetooth: 4,1
• Največji doseg: Do 10 m

Priročnost
• Regulacija glasnosti
• Upravljanje klica: Čakajoči klic, Preklapljanje med 

dvema klicema, Sprejem/končanje klica, Izklop 
mikrofona, Zavrnitev klica, Preklapljanje med 
klicem in glasbo

Dodatna oprema
• vodnik za hiter začetek
• Kabel USB

Napajanje
• Vrsta baterije: Litij-polimerna
• Čas pripravljenosti: 166* ur
• Čas pogovora: 12* ur
• Čas predvajanja glasbe: 12* h

Zasnova
• Barva: Bela

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 13,5 x 18,5 x 4 cm
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 5,3 x 7,3 x 1,6 palec
• Teža: 0,132 kg
• Teža: 0,291 lb

Dimenzije embalaže
• Število priloženih izdelkov: 1
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

7,7 x 8,9 x 1,9 palec
• Bruto teža: 0,264 kg
• Neto teža: 0,153 kg
• Teža embalaže: 0,111 kg
• Bruto teža: 0,582 lb
• Neto teža: 0,337 lb
• Teža embalaže: 0,245 lb
• EAN: 69 25970 71244 6
• Vrsta embalaže: Karton
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Outer carton (L x Š x V): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Outer carton (L x Š x V): 8,3 x 6,5 x 9,4 palec
• Bruto teža: 0,98 kg
• Neto teža: 0,459 kg
• Teža embalaže: 0,521 kg
• Bruto teža: 2,161 lb
• Neto teža: 1,012 lb
• Teža embalaže: 1,149 lb
• Številka GTIN: 1 69 25970 71244 3
•
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* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
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