
 

 

Philips
Bluetooth-stereoheadset

32 mm element/sluten baksida
On-ear

SHB3060BK
Trådlös kraftfull bas

Philips trådlösa SHB3060-hörlurar med Bluetooth-anslutning är inspirerade av DJ-
hörlurar. Lyssna på musik i flera timmar eller ta emot samtal i enkel komfort tack vare den 
smarta, bärbara och hopvikbara konstruktionen.

Kraftfullt ljud
• Element på 32 mm med hög intensitet, för tydlig och kraftfull bas
• Sluten akustik ger bra ljudisolering

Gör tillvaron lite bekvämare
• Bluetooth-teknik för trådlös frihet och bekvämlighet
• Trådlös kontroll av både musik och samtal
• Platt vikbar design som gör hörlurarna enkla att förvara och ta med sig

Bekväm för långvarig användning
• Justerbara öronsnäckor och huvudband som passar alla
• Mjuka öronkuddar som andas, passar när du lyssnar långa stunder



 32 mm högtalarelement

Element på 32 mm med hög intensitet ger tydlig och 
kraftfull bas

Justerbara öronsnäckor och huvudband
Justerbara öronsnäckor och huvudband anpassas så 
att det passar ditt huvud

Bluetooth-teknik

Para ihop hörlurarna med en Bluetooth-enhet och få 
kristallklar musikunderhållning – trådlöst.

Sluten akustik

Sluten akustik ger bra ljudisolering som stänger ute 
omgivande ljud.

Vikbar design för plan förvaring

De här hörlurarna med kan fällas ihop och är lätta att 
ta med sig och förvara.

Mjuka öronkuddar

Mjuka öronkuddar som andas – bekväma när du 
lyssnar länge

Musik och samtal trådlöst

Du parar helt enkelt hörlurarna till en smart enhet 
med Bluetooth. Sen kan du lyssna på musik och annat 
med kristallklart ljud och ringa utan sladdar.
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Specifikationer
Design
• Färg: Svart

Tillbehör
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m m

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla 
mellan samtal och musik, Växla mellan två samtal

• Volymkontroll

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Uppspelningstid: 11* tim
• Standby-tid: 200 * tim
• Samtalstid: 11* timmar

Ljud
• Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Högtalardiameter: 32 mm
• Känslighet: 106 dB
• Akustiskt system: Stängd

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,006 lb
• Bruttovikt: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70347 2
• Yttre kartong (L x B x H): 21 x 17 x 25,5 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 8,3 x 6,7 x 10,0 tum
• Nettovikt: 0,933 lb
• Nettovikt: 0,423 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,487 kg
• Taravikt: 1,074 lb

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 8,7 x 2,0 tum
• EAN: 69 25970 70347 5
• Bruttovikt: 0,242 kg
• Bruttovikt: 0,534 lb
• Nettovikt: 0,311 lb
• Nettovikt: 0,141 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,223 lb
• Taravikt: 0,101 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6,1 x 6,3 x 2,8 tum
• Produktens mått (B x H x D): 15,5 x 16 x 7 cm
• Vikt: 0,311 lb
• Vikt: 0,141 kg
•

* Det faktiska resultatet kan variera
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