
 

 

Philips
Bluetooth sluchátka

40mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Kompaktní skládací

SHB3175BK
Zažijte BASS+

Sluchátka Philips BASS+ vynikají mohutnými, důraznými basy v elegantním a odolném 
provedení. Vzhledem i zvukem přinášejí skutečnou hodnotu. Bezdrátová Bluetooth 
sluchátka přes uši jsou určena těm, kdo potřebují hlubší basy bez nadbytečného materiálu.

Důrazné basy
• Hluboké silné basy, které cítíte
• 40mm neodymové reproduktory
• Skvělá zvuková izolace

Opravdové pohodlí
• Skvěle sedí každému
• Ovládejte hovory, hudbu a hlasitost pomocí přepínačů na náušníku
• Měkké polstrování sluchátek pro pohodlí při dlouhém nošení
• Poskládají se do kompaktní podoby kvůli snadnému skladování a přenášení
• Pohodlné volání handsfree

Bezdrátové provedení
• Bezdrátová technologie Bluetooth
• Nabíjecí baterie nabízí až 12 hodin přehrávání.
• Nabíjecí kabel pro USB



 40mm reproduktory

40mm neodymové reproduktory vytvářející 
skvělé basy

Nastavitelné sluchátkové oblouky / 
náramek

Design sluchátkového oblouku a nastavitelné 
čelenky zajišťují, že sluchátka budou sedět 
každému.

Hluboké silné basy

Výkonné basy, které vylepší zážitek z poslechu. 
Nenechte se zmást jejich uhlazeným designem. 
Speciálně navržený basový průduch a vyladěné 
drivery vytvářejí mimořádně nízké koncové 
frekvence, které sluchátkům zajišťují jedinečný 
typický zvuk Bass+. Samostatná akustická 
hlasitost zajišťuje vysoce konzistentní basový 
výkon při každé produkci.

Bluetooth

Pro bezdrátový poslech sluchátka snadno 
spárujte se zařízením podporujícím technologii 
Bluetooth.

Ovládací prvky

Ovládací prvky na pravém náušníku vám 
umožní ovládat hudbu i hovory jediným 
stisknutím.

Kompaktní skládání

Jedinečný kompaktní skládací design vám zajistí 
ty nejlepší možnosti na cestách. Sluchátka je 
možné složit rovně nebo naplocho a zajistit tak 
jejich snadnou přenosnost a skladování.

Zvuková izolace

Uzavřená akustika blokuje okolní hluk a 
zajišťuje lepší zvuk.

Nabíjecí kabel pro USB

Díky nabíjecímu kabelu pro USB, který je 
součástí balení, můžete mít sluchátka zapnutá, 
kdykoli potřebujete.

12 hodin přehrávání

S 12 hodinami přehrávání máte dost energie 
pro celodenní přehrávání hudby.
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Příslušenství
• Stručný návod k rychlému použití
• Kabel USB

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximální dosah: Až 10 m
• Verze Bluetooth: 4,1

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Ztlumení mikrofonu, Odmítnutí hovoru, Přepínání 
mezi 2 hovory, Přepínání mezi hovorem a hudbou

Design
• Barva: Černá

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 12* h
• Doba v pohotovostním režimu: 166* h
• Doba hovoru: 12* h
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí

Zvuk
• Frekvenční rozsah: 8–21 500 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 40 mW
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Citlivost: 104 dB
• Akustický systém: Uzavřený

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,681 lb
• Hrubá hmotnost: 1,216 kg
• GTIN: 1 69 51613 99168 5
• Vnější obal (D x Š x V): 21,2 x 19,1 x 24 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 8,3 x 7,5 x 9,4 palců
• Čistá hmotnost: 1,481 lb
• Čistá hmotnost: 0,672 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,199 lb
• Hmotnost obalu: 0,544 kg

Rozměry balení
• EAN: 69 51613 99168 8
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 8,9 x 2,2 palců
• Hrubá hmotnost: 0,335 kg
• Hrubá hmotnost: 0,739 lb
• Čistá hmotnost: 0,224 kg
• Čistá hmotnost: 0,494 lb
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,111 kg
• Hmotnost obalu: 0,245 lb
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 19 x 18,5 x 4,6 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

7,5 x 7,3 x 1,8 palců
• Hmotnost: 0,419 lb
• Hmotnost: 0,19 kg
•
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* Skutečné výsledky se mohou lišit
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