
 

 

Philips
Headset Bluetooth

Drivers de 40 mm/acabamento 

fechado

Supra-auricular
Espumas auriculares macias
Dobráveis e compactas

SHB3175WT
Sinta. BASS+

Os fones de ouvido BASS+ da Philips contam com graves potentes em um conjunto resistente e 
moderno. Beleza, bom som e com valor incrível. Fones de ouvido com Bluetooth sem fios intra-
auricular para aqueles que gostam de mais graves nas batidas sem prejudicar o áudio.

Graves fortes
• Graves altos e fortes que você sente
• Alto-falantes de neodímio de 40 mm
• Excelente isolamento acústico

Conforto real
• Excelente encaixe para todos
• Controle chamadas, músicas e volume com botões na concha auditiva
• Almofadas auriculares macias para conforto em longas horas de uso
• São dobráveis e ficam em uma forma que facilita o armazenamento e o transporte
• Praticidade para chamadas sem o uso das mãos

Wireless
• Tecnologia sem fio Bluetooth
• Bateria recarregável que oferece até 12 horas de reprodução
• Cabo para carregamento USB



 Alto-falantes de 40 mm

Alto-falantes de neodímio de 40 mm que 
produzem graves potentes

Conchas auditivas e alça ajustáveis

Um design giratório das conchas auditivas e 
alça torna possível o encaixe para todos.

Graves altos e fortes

Graves poderosos para aumentar ainda mais o 
prazer de escutar música. Não se deixe 
enganar pelo design delicado, porque as 
entradas de ar e os drivers especialmente 
projetados e ajustados produzem frequências 
ultrabaixas que dão aos fones de ouvido a 
exclusiva assinatura Bass+. O volume acústico 
separado é utilizado para garantir a alta 
consistência de desempenho dos graves em 
qualquer produção.

Bluetooth

Emparelhe facilmente o seu fone de ouvido 
com qualquer dispositivo Bluetooth para ouvir 
músicas sem fio.

Controles de botão

Os controles de botão na concha auditiva 
direita permitem que você controle suas 
músicas e chamadas com apenas um toque.

Compacto e dobrável

O design compacto e dobrável proporciona a 
melhor experiência em qualquer lugar. Os 
fones de ouvido podem ser dobrados retos ou 
de maneira compacta, para facilitar o 
transporte e o armazenamento.

Isolamento acústico
Acústica do tipo fechado bloqueando os ruídos 
do ambiente e proporcionando uma melhor 
qualidade de som.

Cabo para carregamento USB

Com o cabo de carregamento USB incluso fica 
fácil manter o seu fone de ouvido ligado 
quando você precisar.

12 horas de reprodução

Com 12 horas de reprodução, você terá 
energia suficiente para ouvir música o dia todo.

Chamadas usando o viva-voz

Praticidade para chamadas sem o uso das mãos 
com microfone e Bluetooth® 4.1
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Acessórios
• Guia de início rápido
• Cabo USB

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Até 10 m
• Versão do Bluetooth: 4.1

Conforto
• Controle de volume
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada, Microfone mudo, Rejeitar chamada, 
Alternar entre 2 chamadas, Alterne entre 
chamadas e músicas

Design
• Cor: Branco

Lig/Desl
• Tempo de reprodução de música: 12* h
• Tempo de espera: 166* h
• Tempo de conversa: 12* h
• Tipo da bateria: Polímero de lítio
• Recarregável

Som
• Intervalo de frequência: 8 - 21 500 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Tipo de ímã: Neodímio
• Entrada de energia máxima: 40 mW
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Sensibilidade: 104 dB
• Sistema acústico: Fechado

Embalagem externa
• Peso bruto: 2,681 lb

• Peso bruto: 1,216 kg
• GTIN: 1 69 51613 99169 2
• Embalagem externa (L x L x A): 

21,2 x 19,1 x 24 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

8,3 x 7,5 x 9,4 polegadas
• Peso líquido: 1,481 lb
• Peso líquido: 0,672 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 1,199 lb
• Peso da embalagem: 0,544 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 69 51613 99169 5
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 8,9 x 2,2 polegadas
• Peso bruto: 0,335 kg
• Peso bruto: 0,739 lb
• Peso líquido: 0,224 kg
• Peso líquido: 0,494 lb
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,111 kg
• Peso da embalagem: 0,245 lb
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

19 x 18,5 x 4,6 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

7,5 x 7,3 x 1,8 polegadas
• Peso: 0,419 lb
• Peso: 0,19 kg
•
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Especificações
Headset Bluetooth
Drivers de 40 mm/acabamento fechado Supra-auricular, Espumas auriculares macias, Dobráveis e compactas

* Os resultados reais podem variar
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