
 

 

Philips
Căști stereo Bluetooth

Drivere 32 mm/parte posterioară 

închisă

Supraauriculare

SHB3060BK
Bas wireless puternic

Căştile wireless Philips SHB3060 cu conectivitate Bluetooth sunt inspirate de căştile de 
DJ şi proiectate pentru artiştii în devenire. Oferă ore întregi de muzică sau preiau apeluri 
într-un mod confortabil, datorită structurii inteligente, pliabile şi portabile.

Sunet puternic
• Drivere de mare intensitate de 32 mm pentru bas clar și puternic
• Sistemul acustic de tip închis asigură o bună izolare a sunetului

Fă-ţi viaţa mai confortabilă
• Tehnologie Bluetooth pentru libertate și confort fără cabluri
• Control wireless al muzicii și al apelurilor
• Design pliabil pentru transport ușor în călătorie

Confortabil pentru utilizare îndelungată
• Cupele pentru urechi și banda de susţinere reglabile se potrivesc oricui
• Pernuţe moi și aerisite pentru ședinţe lungi de ascultare



 Drivere de difuzoare de 32 mm

Driverele de mare putere de 32 mm garantează un 
bas clar și puternic.

Cupe pentru urechi și bandă de susţinere 
reglabile
Cupele pentru urechi și banda de susţinere reglabile 
se adaptează la forma capului tău.

Tehnologie Bluetooth

Sincronizează-ţi căștile cu orice dispozitiv Bluetooth 
pentru a te bucura de plăcerea muzicii wireless de o 
calitate impecabilă.

Sistem acustic de tip închis

Sistemul acustic de tip închis asigură o bună izolare a 
sunetului, blocând zgomotul ambiental.

Design pliabil

Realizate pentru a-ţi oferi cea mai grozavă experienţă 
în călătorii, aceste căști pot fi pliate pentru 
portabilitate perfectă și depozitare ușoară.

Pernuţe moi pentru urechi

Pernuţe moi și aerisite pentru ședinţe lungi de 
ascultare și confort.

Muzică și apeluri wireless

Sincronizează-ţi dispozitivul cu căștile prin Bluetooth 
și bucură-te de libertatea și de plăcerea de a asculta 
muzică și de a avea convorbiri de o calitate 
impecabilă fără inconvenienţele provocate de cabluri.
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Specificaţii
Design
• Culoare: Negru

Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă: Incluse
• Cablu USB: Inclus pentru încărcare

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază maximă: Până la 15 m m

Confort
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, 

Respingere apel, Microfon silenţios, Apel blocat, 
Comutaţi între apel și muzică, Comutarea între 2 
apeluri

• Controlul volumului

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Timp de redare muzică: 11* h
• Durată standby: 200* de ore
• Timp de convorbire: 11* ore

Sunet
• Gamă de frecvenţe: 10 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 24 ohmi
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Diametru difuzor: 32 mm
• Sensibilitate: 106 dB
• Sistem acustic: Închis

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,006 lb
• Greutate brută: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70347 2
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21 x 17 x 25,5 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 8,3 x 6,7 x 10 inch
• Greutate netă: 0,933 lb
• Greutate netă: 0,423 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,487 kg
• Greutate proprie: 1,074 lb

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 22 x 5 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

7,7 x 8,7 x 2,0 inch
• EAN: 69 25970 70347 5
• Greutate brută: 0,242 kg
• Greutate brută: 0,534 lb
• Greutate netă: 0,311 lb
• Greutate netă: 0,141 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,223 lb
• Greutate proprie: 0,101 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,1 x 6,3 x 2,8 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 15,5 x 16 x 7 cm
• Greutate: 0,311 lb
• Greutate: 0,141 kg
•

* Rezultatele efective pot varia
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