
 

 

Philips
Bluetooth sztereó headset

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Fülre illeszkedő

SHB3060WT
Vezeték nélküli, erőteljes 

basszus
A DJ fejhallgatók ihlette Bluetooth csatlakoztathatóságú, vezeték nélküli Philips SHB3060 fejhallgatókat 

a feltörekvő művészek számára tervezték. Ezzel a fejhallgatóval órákon át élvezheti a zenét, és az 

intelligens, hordozható és összehajtható kivitelnek köszönhetően kényelmesen telefonálhat.

Erőteljes hangzás
• 32 mm-es, nagy intenzitású meghajtók a tiszta és erőteljes mélyhangokhoz
• A zárt akusztikai kialakítás kiváló hangszigetelést biztosít

Tegye kényelmesebbé az életet!
• Bluetooth technológia a vezeték nélküli szabadság és kényelem érdekében
• Vezeték nélküli vezérlés, zenehallgatás és telefonálás
• Laposra összehajtható kialakítás az egyszerű tárolásért, ha úton vagyunk

Kényelmes a hosszan tartó használathoz
• Állítható kagylók és fejpánt - mindenkinek megfelelő méretűek
• Puha, légáteresztő anyagokból készült fülpárnák a hosszan tartó zenehallgatáshoz



 32 mm-es hangszóró-meghajtók

A 32 mm-es, nagy teljesítményű meghajtók tiszta és 
erőteljes mélyhangokat biztosítanak.

Állítható kagylók és fejpánt
Az állítható kagylók és a fejpánt beállíthatók az Ön 
fejformájához.

Bluetooth technológia

A fejhallgatót bármely Bluetooth eszközzel párosítva 
kristálytiszta zenei élményben lehet része – vezeték 
nélkül.

Zárt akusztikai kialakítás

A zárt akusztikai kialakítás a környezeti zajok 
kizárásával kiváló hangszigetelést biztosít.

Laposra összehajtható kialakítás

A tökéletes hordozhatóság és az egyszerű tárolás 
érdekében összehajtogatható fejhallgatót úgy 
alakították ki, hogy menet közben is a lehető legjobb 
teljesítményt nyújtsa.

Puha fülpárnák

Puha, légáteresztő fülpárnák a hosszabb 
zenehallgatás és a kényelem érdekében.

Zenehallgatás és telefonálás vezeték 
nélkül

Egyszerűen párosítsa össze Bluetooth segítségével 
okoseszközét a fejhallgatójával, és máris élvezheti a 
kristálytiszta zenehallgatás és telefonhívások 
nyújtotta szabadságot és örömet – miközben nem 
kell vezetékekkel bajlódnia.
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Műszaki adatok
Formatervezés
• Szín: Fehér

Tartozékok
• USB kábel: Tartozék a töltéshez
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Mellékelve

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximális hatótávolság: 15 méterig m

Kényelem
• Hangerőszabályzás
• Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás 

elutasítása, Mikrofonnémítás, Hívás tartásba 
helyezése, Átkapcsolhat telefonálás és 
zenehallgatás között, Két hívás közötti váltás

Energiaellátás
• beszélgetési idő: 11* óra
• Készenléti idő: 200* óra
• Zenelejátszási idő: 11* óra
• Akkumulátor típusa: Li-polimer

Hangzás
• Frekvenciasáv: 10 - 22 000 Hz
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Impedancia: 24 ohm
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Akusztikus rendszer: Zárt

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 2,006 lb
• Bruttó tömeg: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70346 5
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21 x 17 x 25,5 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

8,3 x 6,7 x 10,0 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,933 lb
• Nettó tömeg: 0,423 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,487 kg
• Táratömeg: 1,074 lb

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,7 x 8,7 x 2,0 hüvelyk
• EAN: 69 25970 70346 8
• Bruttó tömeg: 0,242 kg
• Bruttó tömeg: 0,534 lb
• Nettó tömeg: 0,311 lb
• Nettó tömeg: 0,141 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,223 lb
• Táratömeg: 0,101 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6,1 x 6,3 x 2,8 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 15,5 x 16 x 7 cm
• Tömeg: 0,311 lb
• Tömeg: 0,141 kg
•

* A pillanatnyi értékek változóak lehetnek
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