Philips
Trådlösa on-ear-hörlurar
med mikrofon

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring

SHB3075BL

Feel it. BASS+
Philips BASS+-hörlurarna förpackar stor och mäktig bas i ett snyggt och kompakt paket
med fantastiskt ljud och enastående värde. Trådlösa Bluetooth-högtalare för dem som
behöver mer bas i tonerna utan extra omfång.
Mer bas
• Stark och kraftfull bas som du verkligen känner
• 32 mm högtalarelement
• Utmärkt ljudisolering för bättre ljudupplevelse
Äkta komfort
• Justerbara öronsnäckor och huvudband för optimal komfort
• Kontrollera samtal, musik och volym med reglage på öronsnäckan
• Mjuka öronkuddar för långvarig komfort
• Platt vikbar design gör dem enkla att bära med sig
• Bekväma handsfreesamtal
Trådlös
• Trådlös Bluetooth-teknik
• Det laddningsbara batteriet ger upp till 12 timmars speltid
• USB-laddningskabel
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Trådlösa on-ear-hörlurar med mikrofon

32 mm element/sluten baksida On-ear, Mjuka öronkuddar, Vikbar för plan förvaring

Funktioner
Speltid på 12 timmar

Stark och kraftfull bas

Vikbar för plan förvaring

Med 12 timmars speltid har du tillräckligt med
ström för att hålla musiken igång hela dagen.

Det här är en stark och kraftfull bas som gör
att du verkligen känner rytmen. Låt dig inte
luras av den läckra designen – specialjusterade
högtalarelement och baskanaler producerar
ultralåga slutfrekvenser för att skapa en unik
Bass+-ljudsignatur.

Med den platta vikbara designen är hörlurarna
BASS+ enkla att vika ihop och lägga undan –
det ultimata resesällskapet.

32 mm högtalarelement

Handsfreesamtal

Bluetooth

Hörlurarna BASS+ har 32 mm högtalarelement
som ger stark, pulserande bas.

Bekväma handsfreesamtal med mikrofon och
Bluetooth® 4.1

Justerbar passform
Para enkelt ihop dina hörlurar med en
Bluetooth-enhet för trådlös musik.

Mjuka kuddar

Knappkontroller

Hörlurarna BASS+ är utformade för optimal
passform med vridbara öronkuddar och
justerbart huvudband för att garantera bra
passform för alla.

Mjuka öronkuddar som andas ger utmärkt
komfort när du lyssnar länge.
Med knappkontroller på den högra
öronsnäckan kan du styra musik och samtal
med en tryckning.
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Specifikationer
Ljud

•
•
•
•
•
•
•
•

Akustiskt system: Stängd
Magnettyp: NdFeB
Frekvensåtergivning: 9–21 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Högtalardiameter: 32 mm
Maximal ineffekt: 40 mW
Känslighet: 103 dB
Typ: dynamisk

Produktstorlek

•
•
•
•

Produktens mått (B x H x D): 13,5 x 18,5 x 4 cm
Produktens mått (B x H x D): 5,3 x 7,3 x 1,6 tum
Vikt: 0,132 kg
Vikt: 0,291 lb

Förpackningens mått

• Volymkontroll
• Samtalshantering: Parkerat samtal, Växla mellan två
samtal, Besvara/avsluta samtal, Ljudavstängning,
Avvisa samtal, Växla mellan samtal och musik

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D):
19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Förpackningens mått (B x H x D):
7,7 x 8,9 x 1,9 tum
• Bruttovikt: 0,264 kg
• Nettovikt: 0,153 kg
• Taravikt: 0,111 kg
• Bruttovikt: 0,582 lb
• Nettovikt: 0,337 lb
• Taravikt: 0,245 lb
• EAN: 69 51613 99165 7
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Tillbehör

Yttre kartong

Anslutningar
•
•
•
•

Mikrofon: Inbyggd mikrofon
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-version: 4,1
Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet

• Snabbstartguide
• USB-kabel

Effekt
•
•
•
•

Batterityp: Litiumpolymer
Standby-tid: 166* timmar
Samtalstid: 12* timmar
Uppspelningstid för musik: 12* tim

Design

• Färg: Blå

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal konsumentförpackningar: 3
Yttre kartong (L x B x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
Yttre kartong (L x B x H): 8,3 x 6,5 x 9,4 tum
Bruttovikt: 0,98 kg
Nettovikt: 0,459 kg
Taravikt: 0,521 kg
Bruttovikt: 2,161 lb
Nettovikt: 1,012 lb
Taravikt: 1.149 lb
GTIN: 1 69 51613 99165 4
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