
 

 

Philips
Auscultadores sem fios 
Bluetooth®

Diafragmas de 12,2 mm/posterior 

fechada

Auriculares
6 horas de reprodução
Extremamente confortáveis

SHB4305WT
Sinta-o. BASS+

Som surpreendentemente potente num formato compacto e robusto. Com diafragma de altifalantes 

especialmente sintonizados para proporcionar graves fortes, os auscultadores Philips BASS+ com 

Bluetooth garantem um fantástico isolamento de som e liberdade sem fios, permitindo-lhe desfrutar ao 

máximo das suas músicas.

Graves puros
• Diafragmas potentes de 12,2 mm do altifalante
• Graves grandes e ousados que se podem sentir
• Excelente isolamento de ruído

Adaptação confortável
• Sensação leve, liberdade sem fios
• Abas laterais para um encaixe seguro
• Design ergonómico para o máximo conforto
• Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Sem fios
• Tecnologia Bluetooth sem fios
• A bateria recarregável proporciona até 6 horas de tempo de reprodução
• Cabo de carregamento USB



 Diafragmas de 12,2 mm

Estes graves fortes e potentes permitem sentir 
realmente o ritmo. Os diafragmas potentes de 
12,2 mm do altifalante garantem graves fortes 
num formato elegante e compacto.

Tempo de reprodução de 6 horas

Com 6 horas de tempo de reprodução, terá 
carga suficiente para manter a música em 
reprodução durante todo o dia.

Bluetooth

Emparelhe facilmente os seus auscultadores 
com qualquer dispositivo Bluetooth para ouvir 
música sem fios.

Design ergonómico

Com um design ergonómico com saídas de 
som ovais e inclinadas para garantir um ajuste 
confortável e natural. Para que possa continuar 
a ouvir durante horas com total conforto.

Chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe 
reproduzir ou parar faixas e atender chamadas 
com um simples toque de um botão.

Abas laterais seguras

As abas laterais oferecem-lhe mais segurança 
para um encaixe melhorado e mais seguro que 
nunca falha.

Isolamento sonoro

Para um isolamento passivo de ruído ideal, a 
adaptação do auricular garante que nunca 
perderá o ritmo da sua música.

Graves grandes e ousados

São graves grandes e potentes, que lhe 
permitem realmente sentir o ritmo. Não se 
deixe enganar pelo design elegante: os 
diafragmas especialmente afinados e as 
aberturas de graves produzem frequências 
ultrabaixas para criar uma assinatura de som 
BASS+ única.

Cabo de carregamento USB

O cabo de carregamento USB incluído permite 
manter os seus auscultadores facilmente 
carregados quando precisa deles.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Impedância: 32 ohm
• Diâmetro da coluna: 12,2 mm
• Limites frequência: 9 – 21 000 Hz
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Sensibilidade: 107 dB
• Diafragma: PET

Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 4,1
• Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Atender/terminar chamada, 

Remarcação do último número, Microfone sem 
som, Rejeitar chamada

Acessórios
• Cabo USB

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo em espera: 110* horas

• Tempo conv.: 5,5* horas
• Tempo de reprodução de música: 6* hr

Design
• Cor: Branco

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,016 kg

Dimensões da embalagem
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 3,2 cm
• Peso bruto: 0,073 kg
• Peso líquido: 0,035 kg
• Tara: 0,038 kg
• EAN: 69 51613 99153 4
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

19 x 11,6 x 13,3 cm
• Peso bruto: 0,31 kg
• Tara: 0,205 kg
• GTIN: 1 69 51613 99153 1
• Peso líquido: 0,105 kg
•
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* Os resultados reais podem variar
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