
 

 

Philips
Bluetooth-stereohodesett

Elementer på 32mm / lukket 

bakside

Hodetelefoner

SHB3060BK
Trådløs kraftig bass

Philips SHB3060 trådløse hodetelefoner med Bluetooth er inspirert av hodetelefoner for 
DJ-er og laget for gryende artister. Kos deg med musikk i time etter time, eller snakk i 
telefonen med stor komfort takket være den bærbare og foldbare designen.

Kraftig lyd
• 32 mm drivere med høy intensitet for klar og kraftig bass
• Lukket akustikk gir god lydisolering

Gjør livet mer praktisk
• Bluetooth-teknologi som frir deg fra ledninger og er praktisk
• Trådløs kontroll og nytelse av musikk og samtaler
• Sammenleggbar design gir enkel oppbevaring på farten

Komfortabel for langvarig bruk
• Hodebånd og øredeksler som kan justeres, og passer alle
• Myke øreputer som puster, for lytting i lengre perioder



 32 mm høyttalerdrivere

32 mm kraftige drivere for klar og kraftig bass.

Hodebånd og øredeksler som kan 
justeres
Hodebånd og øredeksler som kan justeres, tilpasser 
seg hodet ditt.

Bluetooth-teknologi

Par hodetelefonene med en Bluetooth-enhet for å få 
krystallklar musikk – trådløst.

Lukket akustikk

Lukket akustikk gir god lydisolering og stenger ute 
støy fra omgivelsene.

Sammenleggbar design

Disse hodetelefonene er utformet for å gi deg en god 
opplevelse når du er på farten, og de kan legges 
sammen slik at de er enkle å bære med seg og 
oppbevare.

Myke øreputer

Myke øreputer som puster, for lytting og komfort i 
lengre perioder

Trådløs musikk og samtaler

Du kan ganske enkelt pare smartenheten din med 
hodetelefonene ved hjelp av Bluetooth og få 
bevegelsesfrihet og krystallklar musikk og tydelige 
telefonsamtaler – uten plagsomme ledninger.
SHB3060BK/00

Spesifikasjoner
Utforming
• Farge: Svart

Tilbehør
• Hurtigstartveiledning: Inkludert
• USB-kabel: Inkludert for lading

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimal rekkevidde: Opptil 15 m m

Anvendelighet
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis 

samtale, Mikrofonutkobling, Samtale på venting, 
Bytt mellom samtale og musikk, Veksle mellom to 
samtaler

• Volumkontroll

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Musikkspilletid: 11* t
• Standby-tid: 200* timer
• Taletid: 11* t

Lyd
• Frekvensområde: 10–22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Høyttalerdiameter: 32 mm
• Følsomhet: 106 dB
• Akustisk system: Lukket

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,006 lb
• Bruttovekt: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70347 2
• Yttereske (L x B x H): 21 x 17 x 25,5 cm
• Yttereske (L x B x H): 8,3 x 6,7 x 10,0 tommer
• Nettovekt: 0,933 lb
• Nettovekt: 0,423 kg
• Antall kundepakker: 3
• Taravekt: 0,487 kg
• Taravekt: 1,074 lb

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 22 x 5 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 8,7 x 2,0 tommer
• EAN: 69 25970 70347 5
• Bruttovekt: 0,242 kg
• Bruttovekt: 0,534 lb
• Nettovekt: 0,311 lb
• Nettovekt: 0,141 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,223 lb
• Taravekt: 0,101 kg
• Type hylleplassering: Begge

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 6,1 x 6,3 x 2,8 tommer
• Produktmål (B x H x D): 15,5 x 16 x 7 cm
• Vekt: 0,311 lb
• Vekt: 0,141 kg
•

* Faktiske resultater kan variere
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