
 

 

„Philips“
„Bluetooth“ stereo ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

ant ausų uždedamos

SHB3060BK
Galingi žemieji dažniai 

nenaudojant laidų
„Philips“ SHB3060 belaidės ausinės su „Bluetooth“ sukurtos pagal didžėjų ausinės ir yra 
skirtos reikliems atlikėjams. Dėl sumanios nešiojamos ir sulankstomos konstrukcijos, 
galėsite ilgai mėgautis muzika arba patogiai atsiliepti į skambučius.

Galingas garsas
• 32 mm didelio intensyvumo garsiakalbiai galingiems ir aiškiai skambantiems žemiesiems 

dažniams išgauti
• Uždaro tipo akustika puikiai izoliuoja garsą

Kad gyventi būtų dar patogiau
• „Bluetooth“ technologija – jokių laidų ir patogumas
• Belaidis valdymas ir mėgavimasis muzika ir skambučiais
• Kompaktiškai sulanksčius patogu laikyti kelionėje

Patogu naudoti ilgesnį laiką
• Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis tiks kiekvienam
• Minkštos ir orui laidžios ausų pagalvėlės – jausitės patogiai net ilgai klausydamiesi



 32 mm garsiakalbių pagrindiniai 
įrenginiai

32 mm didelio galingumo garsiakalbiai atkuria aiškų ir 
galingą žemųjų dažnių garsą.

Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis
Reguliuojami ausinių kaušeliai ir lankelis puikiai 
prisitaikys prie jūsų galvos formos.

„Bluetooth“ technologija

Susiekite savo ausines su bet kuriuo „Bluetooth“ 
įrenginiu ir mėgaukitės tyru skambesiu nenaudodami 
laidų.

Uždaro tipo akustika

Uždaro tipo akustika puikiai izoliuoja garsą ir 
blokuoja aplinkos triukšmą.

Plokščia ir sulankstoma konstrukcija

Šios ausinės sukurtos taip, kad mėgautumėtės 
keliaudami. Jas patogu sulankstyti ir pasiimti 
keliaujant.

Minkštos ausų pagalvėlės

Minkštos ir orui laidžios ausų pagalvėlės – jausitės 
patogiai net ilgai klausydamiesi.

Muzika ir skambučiai be laidų

Tiesiog susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis 
per „Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru muzikos 
skambesiu ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių 
laidų
SHB3060BK/00

Specifikacijos
Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Priedai
• Greitos pradžios vadovas: įtraukta
• USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimalus diapazonas: Iki 15 m m

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį, Mikrofono nutildymas, Pokalbio 
atidėjimas, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą, Perjungti 2 skambučius iš vieno į kitą

• Garsumo reguliatorius

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Muzikos klausymo laikas: 11* val.
• Budėjimo trukmė: 200* val.
• Kalbėjimo laikas: 11* val.

Garsas
• Dažnių diapazonas: 10–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 24 omai
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
• Jautrumas: 106 dB
• Akustinė sistema: Uždara

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,006 svarų
• Bendras svoris: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70347 2
• Outer carton (L x W x H): 21 x 17 x 25,5 cm
• Outer carton (L x W x H): 8,3 x 6,7 x 10,0 in
• Grynasis svoris: 0,933 svarų
• Grynasis svoris: 0,423 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,487 kg
• Pakuotės svoris: 1,074 svarų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7,7 x 8,7 x 2,0 in
• EAN: 69 25970 70347 5
• Bendras svoris: 0,242 kg
• Bendras svoris: 0,534 svarų
• Grynasis svoris: 0,311 svarų
• Grynasis svoris: 0,141 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,223 svarų
• Pakuotės svoris: 0,101 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

6,1 x 6,3 x 2,8 in
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

15,5 x 16 x 7 cm
• Svoris: 0,311 svarų
• Svoris: 0,141 kg
•

* Tikrieji rezultatai gali skirtis
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