
 

 

Philips
Căști supraauriculare 
wireless cu microfon

Difuzoare de 32 mm/design închis

Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere

SHB3075WT
Simte-l. BASS+

Căştile Philips BASS+ oferă bas puternic, vibrant într-un pachet compact şi elegant. Arată 
bine, au un sunet excelent şi o valoare minunată. Căşti wireless Bluetooth pentru cei care 
au nevoie de mai mult bas fără greutate suplimentară.

Mai mult bas
• Bas puternic și îndrăzneţ pe care îl poţi simţi
• Drivere de difuzoare de 32 mm
• Izolare excepţională a sunetului pentru o experienţă de audiţie îmbunătăţită

Confort autentic
• Cupe și bandă de cap reglabile pentru confort optim
• Controlează apelurile, muzica și volumul de la butoanele de pe cupe
• Pernuţe moi pentru urechi pentru confort la utilizarea prelungită
• Design cu pliere compactă pentru portabilitate ușoară
• Apeluri comode în regim „mâini libere”

Wireless
• Tehnologie wireless Bluetooth
• Bateria reîncărcabilă oferă până la 12 ore de redare
• Cablu de încărcare USB



 Durată de redare de 12 ore

Cu o durată de redare de 12 ore, vei avea 
suficientă energie pentru a asculta muzică toată 
ziua.

Drivere de 32 mm

Căștile BASS+ dispun de drivere de difuzoare 
de 32 mm care produc bas puternic, antrenant.

Potrivire reglabilă

Concepute pentru o potrivire optimă, căștile 
BASS+ dispun de cupe pivotante și bandă de 
cap reglabilă pentru a asigura o potrivire 
excelentă pentru toţi utilizatorii.

Bas puternic și îndrăzneţ

Este un bas puternic și impresionant care îţi 
permite să simţi cu adevărat fiecare ritm. Nu 
lăsa designul elegant să te păcălească – 
driverele reglate special și orificiile pentru bas 
produc frecvenţe finale ultrajoase pentru a 
crea o semnătură unică de sunet BASS+.

Bluetooth

Asociază ușor căștile cu orice dispozitiv 
Bluetooth pentru a beneficia de muzică 
wireless.

Butoane de comandă

Butoanele de comandă de pe cupa dreaptă îţi 
permit să controlezi muzica și apelurile printr-
o atingere.

Pliere

Având un design pliabil, căștile BASS+ pot fi 
pliate și depozitate ușor, ceea ce le face 
tovarășul ideal de călătorie.

Apeluri de tip „mâini libere”

Apeluri comode în regim „mâini libere” cu 
microfon și Bluetooth® 4.1

Pernuţe moi

Pernuţele de urechi moi, care lasă aerul să 
circule, asigură confort excelent pentru 
sesiunile lungi de audiţie.
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: NdFeB
• Răspuns în frecvenţă: 9 - 21 000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Diametru difuzor: 32 mm
• Putere maximă de intrare: 40 mW
• Diafragmă: PET
• Sensibilitate: 103 dB
• Tip: dinamic

Conectivitate
• Microfon: Microfon încorporat
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versiune Bluetooth: 4.1
• Rază maximă: Până la 10 m

Confort
• Controlul volumului
• Gestionare apeluri: Apel blocat, Comutarea între 2 

apeluri, Răspuns/Încheiere apel, Microfon silenţios, 
Respingere apel, Comutaţi între apel și muzică

Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă
• Cablu USB

Alimentare
• Tip baterie: Li-polimer
• Durată standby: 166* de ore
• Timp de convorbire: 12* ore
• Timp de redare a muzicii: 12* h

Design
• Culoare: Alb

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 13,5 x 18,5 x 4 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 5,3 x 7,3 x 1,6 inch
• Greutate: 0,132 kg
• Greutate: 0,291 lb

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

7,7 x 8,9 x 1,9 inch
• Greutate brută: 0,264 kg
• Greutate netă: 0,153 kg
• Greutate proprie: 0,111 kg
• Greutate brută: 0,582 lb
• Greutate netă: 0,337 lb
• Greutate proprie: 0,245 lb
• EAN: 69 51613 99167 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 8,3 x 6,5 x 9,4 inch
• Greutate brută: 0,98 kg
• Greutate netă: 0,459 kg
• Greutate proprie: 0,521 kg
• Greutate brută: 2,161 lb
• Greutate netă: 1,012 lb
• Greutate proprie: 1,149 lb
• GTIN: 1 69 51613 99167 8
•
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* Rezultatele efective pot varia
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