Philips BASS+
Auscultadores com
microfone
Diafragmas de 40 mm/posterior
fechada
Over-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Dobragem compacta

SHL3175BK

Sinta-o. BASS+
Os auscultadores Philips BASS+ permitem ouvir música com graves fortes e arrojados.
Com graves potentes num formato elegante e resistente, estes auscultadores over-ear
foram concebidos para proporcionar fortes batidas de graves num formato compacto.
Graves arrojados
• Graves grandes e ousados que se podem sentir
• Altifalantes em neodímio de 40 mm
• Excelente isolamento de ruído
Verdadeiro conforto
• Proteções para os ouvidos e aro para um conforto ideal
• Proteções macias para as orelhas para uma utilização prolongada e confortável
Design elegante
• Dobra-se num formato compacto para arrumar e transportar facilmente
• Telecomando para música e chamadas em mãos livres
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Auscultadores com microfone

Diafragmas de 40 mm/posterior fechada Over-ear, Proteções suaves para os ouvidos, Dobragem compacta

Destaques
Altifalantes de 40 mm

Dobragem compacta

Isolamento sonoro

Altifalantes em neodímio de 40 mm que
emitem graves grandes e ousados

O design dobrável único e compacto garantelhe a melhor experiência quando está em
movimento. Os auscultadores podem ser
dobrados de forma plana ou compacta para
uma portabilidade perfeita e uma arrumação
fácil.

A acústica de tipo fechado bloqueia o ruído
ambiente e garante um som melhor.

Graves grandes e ousados

Adaptação ajustável

Protecções macias

Graves potentes para melhorar o seu prazer
de audição. Não se deixe enganar pelo design
elegante pois as aberturas de graves
especialmente concebidas e os diafragmas com
sintonia aperfeiçoada produzem frequências
extremamente baixas que garantem a estes
auscultadores uma assinatura de som BASS+
única. O volume acústico separado é utilizado
para garantir sempre um desempenho de
graves com elevada consistência.

Proteções para os ouvidos suaves e respiráveis
para audições prolongadas e excelente
conforto

Desenhados para uma adaptação perfeita, os
auscultadores BASS+ incluem proteções para
os ouvidos rotativas e um aro para a cabeça
ajustável para garantir um excelente ajuste
para todos os utilizadores.
Chamadas em mãos livres

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

Diafragmas de 40 mm/posterior fechada Over-ear, Proteções suaves para os ouvidos, Dobragem compacta
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Sistema acústico: Fechado
Impedância: 32 ohm
Tipo de magneto: Neodímio
Entrada máxima de corrente: 40 mW
Sensibilidade: 104 dB
Diâmetro do altifalante: 40 mm
Diafragma: PET
Limites frequência: 8 – 23 500 Hz
Tipo: dinâmico

Conetividade
•
•
•
•

Comprimento do cabo: 1,2 m
Ligação de Cabo: dois lados
Conector: 3,5 mm
Microfone: Microfone incorporado

Dimensões da embalagem

• EAN: 69 51613 98153 5
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
7,7 x 8,9 x 2,2 polegadas
• Peso bruto: 0,303 kg
• Peso bruto: 0,668 lb
• Peso líquido: 0,192 kg
• Peso líquido: 0,423 lb
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

• Tara: 0,111 kg
• Tara: 0,245 lb
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Design

• Cor: Preto

Embalagem exterior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 2,579 lb
Peso bruto: 1,17 kg
GTIN: 1 69 51613 98153 2
Embalagem exterior (C x L x A):
20,7 x 18,5 x 22,3 cm
Embalagem exterior (C x L x A):
8,1 x 7,3 x 8,8 polegadas
Peso líquido: 1,270 lb
Peso líquido: 0,576 kg
Número de embalagens para o consumidor: 3
Tara: 1,310 lb
Tara: 0,594 kg

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
19 x 5 x 18 cm
• Dimensões do produto (L x A x P):
7,5 x 2,0 x 7,1 polegadas
• Peso: 0,419 lb
• Peso: 0,19 kg
•
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