
 

 

Philips BASS+
Bluetooth sztereó headset

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható

SHB3075BL
Érezze! BASS+

A Philips BASS+ fejhallgató az erőteljes és ütős mélyhangokat karcsú és kompakt kivitelben 
kínálja. Tetszetős külső, nagyszerű hangzás és kiváló érték. Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató 
azoknak, akik több mélyhangra vágynak anélkül, hogy az megnövelné a fejhallgató méretét.

Még több mélyhang
• Érezhetők az intenzív, telt mélyhangok
• 32 mm-es hangszóró-meghajtók
• Nagyszerű hangszigetelés a jobb hallgatási élményért

Igazi kényelem
• Állítható kagylók és fejpánt az optimális kényelemért
• A fejhallgatón található kapcsolókkal a hívások, a zenelejátszás és a hangerő vezérelhető
• Puha fülpárnák a hosszú távú viselés kényelméért
• Laposra összehajtható kivitel: egyszerű hordozhatóság
• Kényelmes kihangosított telefonálás

Vezeték nélküli
• Bluetooth vezeték nélküli technológia
• Az akkumulátor akár 12 órányi játékidőt is lehetővé tesz
• USB töltőkábel



 12 órás játékidő

A 12 órás játékidőnek köszönhetően 
lehetősége van az egész napos zenehallgatásra.

32 mm-es meghajtók

A BASS+ fejhallgató 32 mm-es hangszóró-
meghajtói erőteljes, lüktető mélyhangokat 
biztosítanak.

Beállítható illeszkedés

Az optimálisan illeszkedő BASS+ fejhallgató 
elforgatható kagylókkal és állítható fejpánttal 
biztosít kényelmes illeszkedést minden 
viselőjének.

Intenzív, telt mélyhangok

Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal 
valóban érezni lehet a lüktetést. Ne tévessze 
meg a vékony kialakítás – a speciális beállítású 
meghajtók és mélyhang-nyílások rendkívül 
alacsony frekvencia segítségével hozzák létre 
az egyedülálló BASS+ hangzást.

Bluetooth

Egyszerűen párosítsa fejhallgatóját bármilyen 
Bluetooth eszközzel a vezeték nélküli zenéért.

Összehajtható

A laposra összehajtható kialakításnak 
köszönhetően a BASS+ fejhallgató egyszerűen 

összehajtható és tárolható, ez teszi ideális 
útitárssá.

Kihangosított hívások

Kényelmes kihangosított telefonálás 
mikrofonnal és Bluetooth® 4.1 kapcsolattal

Puha fülpárnák

Puha és légáteresztő fülpárnák a kényelmes, 
hosszú zenehallgatáshoz.

Hangszigetelés

Az akusztikusan zárt kialakítású BASS+ 
fejhallgató kizár minden környezeti zajt, így a 
javított hangszigetelésnek köszönhetően jobb 
hangélményt biztosít.
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Hangzás
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: NdFeB
• Frekvenciaválasz: 9–21 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Maximális terhelhetőség: 40 mW
• Érzékenység: 103 dB
• Típus: dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth verzió: 4,1
• Maximális hatótávolság: Max. 10 m

Kényelem
• Hangerőszabályzás
• Híváskezelés: Hívás tartásba helyezése, Két hívás 

közötti váltás, Hívás fogadása/befejezése, 
Mikrofonnémítás, Hívás elutasítása, Átkapcsolhat 
telefonálás és zenehallgatás között

Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-Polimer
• Készenléti idő: 166* óra
• beszélgetési idő: 12* óra
• Zenelejátszási idő: 12* óra

Formatervezés
• Szín: kék

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

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

5,3 x 7,3 x 1,6 hüvelyk
• Tömeg: 0,132 kg
• Tömeg: 0,291 lb

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,7 x 8,9 x 1,9 hüvelyk
• Bruttó tömeg: 0,264 kg
• Nettó tömeg: 0,153 kg
• Táratömeg: 0,111 kg
• Bruttó tömeg: 0,582 lb
• Nettó tömeg: 0,337 lb
• Táratömeg: 0,245 lb
• EAN: 69 25970 71296 5

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,2 x 16,5 x 24 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

8,3 x 6,5 x 9,4 hüvelyk
• Bruttó tömeg: 0,98 kg
• Nettó tömeg: 0,459 kg
• Táratömeg: 0,521 kg
• Bruttó tömeg: 2,161 lb
• Nettó tömeg: 1,012 lb
• Táratömeg: 1,149 lb
• GTIN: 1 69 25970 71296 2
•
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* A pillanatnyi értékek változóak lehetnek
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