
 

 

Philips
Bezprzewodowe słuchawki 
nauszne z mikrofonem

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki
Składane

SHB3075RD
Poczuj moc. BASS+

Słuchawki Philips BASS+ to imponujące, potężne basy w eleganckiej i kompaktowej konstrukcji. 
Estetyczny wygląd, świetne brzmienie i doskonały stosunek jakości do ceny. Bezprzewodowe 
słuchawki Bluetooth dla osób, które potrzebują mocniejszych basów, a nie dużych gabarytów.

Więcej basów
• Mocne, głośne basy, które można poczuć
• Przetworniki głośnikowe o średnicy 32 mm
• Doskonała izolacja dźwięku zapewnia lepsze wrażenia odsłuchowe

Prawdziwy komfort
• Regulowane elementy nauszne i opaska na głowę zapewniają optymalny komfort
• Kontroluj rozmowy, muzykę i głośność za pomocą przełączników na elemencie nausznym
• Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort
• Składana na płasko konstrukcja ułatwia przenoszenie
• Wygodne połączenia w trybie głośnomówiącym

Bezprzewodowy
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth
• Akumulator zapewnia 12-godzinny czas odtwarzania
• Przewód do ładowania USB



 12-godzinny czas odtwarzania

12-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc 
wystarczającą do słuchania muzyki przez cały 
dzień.

Przetworniki o średnicy 32 mm

Słuchawki BASS+ są wyposażone w 32-
milimetrowe przetworniki głośnikowe, które 
zapewniają mocne, pulsujące basy.

Elastyczne dopasowanie

Zaprojektowane z myślą o optymalnym 
dopasowaniu słuchawki BASS+ są wyposażone 
w obrotowe elementy nauszne i regulowany 
pałąk na głowę, co pozwala użytkownikowi 
dokładnie je dopasować.

Mocne, głośne basy

Dzięki mocnym, imponującym basom możesz 
naprawdę poczuć rytm. Nie daj się zwieść 
lekkiej konstrukcji — specjalnie dostrojone 
przetworniki i otwory basowe emitują 
ultraniskie częstotliwości, aby stworzyć 
unikalną sygnaturę dźwiękową BASS+.

Bluetooth

Możesz łatwo sparować słuchawki z dowolnym 
urządzeniem Bluetooth w celu 
bezprzewodowego odtwarzania muzyki.

Przyciski sterujące

Przyciski sterujące na prawym elemencie 
nausznym pozwalają kontrolować muzykę i 
połączenia — wystarczy nacisnąć.

Składane

Słuchawki BASS+ można łatwo złożyć na 
płasko i schować, dzięki czemu idealnie 
sprawdzają się w podróży.

Połączenia w trybie głośnomówiącym

Wygodne prowadzenie rozmów w trybie 
głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i 
technologii Bluetooth® 4.1

Miękkie poduszki

Miękkie, oddychające poduszki zapewniają 
wspaniały komfort podczas długiego słuchania.
SHB3075RD/00

Zalety
Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Miękkie poduszki, Składane



Data wydania 2022-04-24

Wersja: 18.1.9

12 NC: 8670 001 43731
EAN: 69 51613 99166 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Pasmo przenoszenia: 9–21 000 Hz
• Impedancja: 32 ohm
• Średnica głośnika: 32 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 103 dB
• Typ: dynamiczny

Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4.1
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

Przełączanie między 2 połączeniami, Odbieranie/
kończenie połączenia, Wyciszenie mikrofonu, 
Odrzucanie połączenia, Przełączanie między 
rozmową i muzyką

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Czas gotowości: 166* godz.
• Czas rozmów: 12* godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 12* godz.

Wykończenie
• Kolor: Czerwona

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

5,3 x 7,3 x 1,6 cala
• Waga: 0,132 kg
• Waga: 0,291 lb

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 8,9 x 1,9 cala
• Waga brutto: 0,264 kg
• Waga netto: 0,153 kg
• Waga opakowania: 0,111 kg
• Waga brutto: 0,582 lb
• Waga netto: 0,337 lb
• Waga opakowania: 0,245 lb
• EAN: 69 51613 99166 4
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,2 x 16,5 x 24 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8,3 x 6,5 x 9,4 cala
• Waga brutto: 0,98 kg
• Waga netto: 0,459 kg
• Waga opakowania: 0,521 kg
• Waga brutto: 2,161 lb
• Waga netto: 1,012 lb
• Waga opakowania: 1,149 lb
• GTIN: 1 69 51613 99166 1
•
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* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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