
 

 

Philips
Juhtmevabad kõrvale 
asetuvad mikrofoniga 
kõrvaklapid

32 mm draiverid / suletud tagaosa

Kõrvapealsed
Pehmed padjandid
Kokkupandav

SHB3075BK
Tunneta seda. BASS+

Philipsi BASS+ kõrvaklapid pakuvad võimsat ja jõulist bassiheli stiilses ja kompaktses 
korpuses. Hea väljanägemise ja suurepärase heliga ning erakordselt soodsad. Juhtmevabad 
Bluetooth-kõrvaklapid neile, kes tahavad nautida võimsamat bassi ilma lisakoormata.

Rohkem bassi
• Võimas, jõuline bass, mida tunnete
• 32 mm kõlarielemendid
• Suurepärane heliisolatsioon paremaks kuulamiskogemuseks

Tõeline mugavus
• Seadistatavad klapid ja peavõru tagavad optimaalse mugavuse
• Kontrollige kõnesid, muusikat ja helitugevust kõrvaklapinuppude abil
• Pehmed padjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise
• Kokkupandav mugavaks kaasaskandmiseks
• Mugav käed-vabad helistamine

Juhtmevaba
• Bluetoothi traadita tehnoloogia
• Laetav aku tagab kuni 12 tundi esitusaega
• USB-laadimiskaabel



 12-tunnine esitusaeg

Tänu 12-tunnisele esitusajale võimaldab aku 
kogu päeva muusikat kuulata.

32 mm elemendid

BASS+ kõrvaklappidel on 32 mm 
kõlarielemendid, mis esitavad võimsat 
tümpsuvat bassiheli.

Reguleeritavad kõrvaklapid

Optimaalse sobivusega BASS+ kõrvaklappidel 
on pöörlevad klapid ja reguleeritav peavõru 
ning klapid sobivad kasutamiseks kõigile.

Võimas, jõuline bass

Võimas, jõuline bass, mis võimaldab rütmi 
tunnetada. Ärge laske stiilsel välimusel end 
heidutada – spetsiaalselt häälestatud elemendid 
ja bassiavad tekitavad ainulaadse BASS+ 
helisignatuuri loomiseks eriti madalaid 
lõppsagedusi.

Bluetooth

Paarige kõrvaklapid hõlpsasti mõne Bluetooth-
seadmega ja nautige muusikat juhtmevabalt.

Juhtnupud

Paremal klapil olevad juhtnupud lasevad 
kontrollida muusikat ja kõnesid vaid ühe 
vajutusega.

Kokkupandav

Tänu kokkupandavale disainile on BASS+ 
kõrvaklappe lihtne kokku klappida ja ära panna 
ning klapid saab mugavalt reisile kaasa võtta.

Käed-vabad helistamine

Mugav käed-vabad helistamine mikrofoni ja 
Bluetooth® 4.1 abil

Pehmed padjandid

Pehmed hingavast materjalist padjandid tagavad 
mugavuse ka pikaaegsel kasutamisel.
SHB3075BK/00

Esiletõstetud tooted
Juhtmevabad kõrvale asetuvad mikrofoniga kõrvaklapid
32 mm draiverid / suletud tagaosa Kõrvapealsed, Pehmed padjandid, Kokkupandav



Väljalaske kuupäev  
2022-04-24

Versioon: 18.1.9

12 NC: 8670 001 42703
EAN: 69 51613 99164 0

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com
Heli
• Helisüsteem: Suletud
• Magneti tüüp: NdFeB
• Sageduslik tundlikkus: 9 – 21 000 Hz
• Näivtakistus: 32 oomi
• Kõlari läbimõõt: 32 mm
• Maksimaalne sisendvõimsus: 40 mW
• Membraan: PET
• Tundlikkus: 103 dB
• Tüüp: dünaamilised

Ühenduvus
• Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetoothi versioon: 4,1
• Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m

Mugavus
• Helitugevuse regulaator
• Kõnehaldus: Kõne on ootel, Kahe kõne vahel 

vahetamine, Kõne vastamine/lõpetamine, 
Mikrofoni vaigistamine, Kõne tühistamine, Kõne- ja 
muusikarežiimi vahetamine

Tarvikud
• Kiirjuhend
• USB-kaabel

Võimsus
• Aku tüüp: Liitiumpolümeer
• Ooterežiimi kestus: 166* h
• Kõneaeg: 12* h
• Muusika esitusaeg: 12* h

Disain
• Värvus: Mustad

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 13,5 x 18,5 x 4 cm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 5,3 x 7,3 x 1,6 tolli
• Kaal: 0,132 kg
• Kaal: 0,291 lb

Pakendi mõõtmed
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 7,7 x 8,9 x 1,9 tolli
• Kogukaal: 0,264 kg
• Kaal pakendita: 0,153 kg
• Pakendi kaal: 0,111 kg
• Kogukaal: 0,582 lb
• Kaal pakendita: 0,337 lb
• Pakendi kaal: 0,245 lb
• EAN: 69 51613 99164 0
• Pakendi tüüp: Papp
• Paigutus riiulil: Mõlemad

Väline papp-pakend
• Pakendite arv: 3
• Outer carton (L x L x K): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Outer carton (L x L x K): 8,3 x 6,5 x 9,4 tolli
• Kogukaal: 0,98 kg
• Kaal pakendita: 0,459 kg
• Pakendi kaal: 0,521 kg
• Kogukaal: 2,161 lb
• Kaal pakendita: 1,012 lb
• Pakendi kaal: 1,149 lb
• GTIN: 1 69 51613 99164 7
•
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* Tegelikud tulemused võivad varieeruda.
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