
 

 

„Philips“
Belaidės ant ausų dedamos 
ausinės su garsiakalbiu

32 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos

SHB3075BK
Pajusk tai. „BASS+“

„Philips BASS+“ ausinės pasižymi galingais, energingais bosais ir aptakiu, kompaktišku 
dizainu. Gražiai atrodo, puikiai skamba ir yra gerai vertinamos. „Bluetooth“ belaidės 
ausinės skirtos tiems, kurie nori girdėti daugiau mušamų bosų be papildomo svorio.

Daugiau bosų
• Jaučiami galingi, raiškūs bosai
• 32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai
• Puiki garso izoliacija, kad klausytis būtų maloniau

Tikras patogumas
• Reguliuojami ausinių kaušeliai ir galvos juosta, kad būtų optimaliai patogu
• Valdykite skambučius, muziką ir garsumą ausinės kaušelyje esančiais jungikliais
• Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines
• Sulankstomos, todėl jas patogu nešiotis
• Patogus skambinimas laisvomis rankomis

Bevielis ryšys
• „Bluetooth“ belaidė technologija
• Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 12 valandų
• USB įkrovimo laidas



 12 valandų grojimo trukmė

Esant 12 valandų grojimo trukmei, energijos 
užteks muzikai leisti visą dieną.

32 mm garsiakalbiai

„BASS+“ ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, iš 
kurių sklinda galingi, pulsuojantys bosai.

Reguliuojamas lankelis

Sukurta taip, kad optimaliai tiktų, „BASS+“ 
ausinės turi pakreipiamus ausinių kaušelius ir 
reguliuojamą galvos juostą, kad puikiai tiktų 
visiems dėvintiems.

Galingi, raiškūs bosai

Su galingais, energingais bosais iš tikrųjų 
pajusite ritmą. Neapsigaukite pamatę aptakų 
dizainą – specialiai suderinti garsiakalbiai ir 
bosų angos skleidžia itin žemus dažnius ir 
sukuria unikalų „BASS+“ garsą.

„Bluetooth“

Lengvai suporuokite ausines su bet kuriuo 
„Bluetooth“ prietaisu, kad galėtumėte leisti 
muziką belaidžiu būdu.

Valdymo mygtukai

Naudodami ausinės kaušelio dešinėje esančius 
valdymo mygtukus galite valdyti muziką ir 
skambučius vos palietę.

Sulankstomos

Plokščia ir sulankstoma konstrukcija 
pasižyminčias „BASS+“ ausines lengva 
sulankstyti ir pasidėti, todėl jos idealiai tinka 
keliaujant.

Skambinimas laisvomis rankomis

Patogus skambinimas laisvomis rankomis su 
mikrofonu ir „Bluetooth®“ 4.1

Minkštos pagalvėlės

Minkštos, orui laidžios ausų pagalvėlės patogios 
ilgai klausantis.
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Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: NdFeB
• Dažninė charakteristika: 9–21 000 Hz Hz
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
• Didžiausia įvesties galia: 40 mW
• Diafragma: PET
• Jautrumas: 103 dB
• Tipas: dinaminis

Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 4,1
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Skambučių valdymas: Pokalbio atidėjimas, Perjungti 

2 skambučius iš vieno į kitą, Atsiliepti / baigti 
skambutį, Mikrofono nutildymas, Atmesti 
skambutį, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą

Priedai
• Greitos pradžios vadovas
• USB laidas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Budėjimo trukmė: 166* val.
• Kalbėjimo laikas: 12* val.
• Muzikos grojimo trukmė: 12* val.

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

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

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

5,3 x 7,3 x 1,6 in
• Svoris: 0,132 kg
• Svoris: 0,291 svarų

Pakavimo matmenys
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7,7 x 8,9 x 1,9 in
• Bendras svoris: 0,264 kg
• Grynasis svoris: 0,153 kg
• Pakuotės svoris: 0,111 kg
• Bendras svoris: 0,582 svarų
• Grynasis svoris: 0,337 svarų
• Pakuotės svoris: 0,245 svarų
• EAN: 69 51613 99164 0
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Outer carton (L x W x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Outer carton (L x W x H): 8,3 x 6,5 x 9,4 in
• Bendras svoris: 0,98 kg
• Grynasis svoris: 0,459 kg
• Pakuotės svoris: 0,521 kg
• Bendras svoris: 2,161 svarų
• Grynasis svoris: 1,012 svarų
• Pakuotės svoris: 1,149 svarų
• GTIN: 1 69 51613 99164 7
•
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* Tikrieji rezultatai gali skirtis
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