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Poczuj moc. BASS+

Słuchawki Philips BASS+ to imponujące, potężne basy w eleganckiej i wytrzymałej konstrukcji. 

Estetyczny wygląd, świetne brzmienie i doskonały stosunek jakości do ceny. Bezprzewodowe słuchawki 

nauszne Bluetooth dla osób, które potrzebują mocniejszych basów, a nie dużych gabarytów.

Mocne basy
• Mocne, głośne basy, które można poczuć
• 40-milimetrowe głośniki neodymowe
• Doskonała izolacja dźwięku

Prawdziwy komfort
• Doskonałe dopasowanie dla każdego
• Kontroluj rozmowy, muzykę i głośność za pomocą przełączników na elemencie nausznym
• Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort
• Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów ułatwia transport i przechowywanie
• Wygodne połączenia w trybie głośnomówiącym

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



 Głośniki 40 mm

40-milimetrowe głośniki neodymowe 
generujące imponujące basy

Regulowane elementy nauszne i opaska 
na głowę

Obracane elementy nauszne i regulowana 
opaska umożliwiają wygodne dopasowanie dla 
każdego użytkownika.

Mocne, głośne basy

Pomimo wąskiej konstrukcji uzyskiwany 
dźwięk charakteryzują mocne basy. Za sprawą 
specjalnie zaprojektowanych otworów 
basowych i specjalnie dostrojonych 
przetworników uzyskiwane są ultraniskie 
częstotliwości nadające słuchawkom unikalnej 
sygnatury dźwiękowej BASS+. Dodatkowo 

wydzielona przestrzeń akustyczna w 
słuchawkach gwarantuje stałą jakość basów.

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.

Kompaktowa składana konstrukcja

Unikalna składana konstrukcja zapewnia 
wysoki komfort użytkowania słuchawek poza 
domem — można je złożyć, dzięki czemu nie 
ma problemu z ich przechowywaniem.

Izolacja dźwięku

Zamknięta konstrukcja blokuje szumy 
otoczenia, dzięki czemu zapewnia lepszy 
dźwięk.

Przewód do ładowania USB

Dołączony przewód do ładowania USB ułatwia 
dbanie o to, aby słuchawki były naładowane 
wtedy, kiedy są potrzebne.

12-godzinny czas odtwarzania

12-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc 
wystarczającą do słuchania muzyki przez cały 
dzień.
SHB3175BK/00

Zalety
Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Miękkie poduszki, Kompaktowa składana konstrukcja



Data wydania 2022-05-09

Wersja: 10.7.6

12 NC: 8670 001 45654
EAN: 69 51613 99168 8

© 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
Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Wersja Bluetooth: 4,1

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

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

Wykończenie
• Kolor: Czarny

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

Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 8–21 500 Hz
• Impedancja: 32 ohm
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 104 dB
• System akustyczny: Zamknięty

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,681 lb

• Waga brutto: 1,216 kg
• GTIN: 1 69 51613 99168 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,2 x 19,1 x 24 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8,3 x 7,5 x 9,4 cale
• Waga netto: 1,481 lb
• Waga netto: 0,672 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 1,199 lb
• Waga opakowania: 0,544 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 69 51613 99168 8
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 8,9 x 2.2 cale
• Waga brutto: 0,335 kg
• Waga brutto: 0,739 lb
• Waga netto: 0,224 kg
• Waga netto: 0,494 lb
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga opakowania: 0,111 kg
• Waga opakowania: 0,245 lb
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

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

19 x 18,5 x 4,6 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

7,5 x 7,3 x 1,8 cale
• Waga: 0,419 lb
• Waga: 0,19 kg
•
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Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Miękkie poduszki, Kompaktowa składana konstrukcja

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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