
 

 

Philips
Bluetooth-headset

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

SHB3175WT
Het BASS+-gevoel

In de slanke, stevige Philips BASS+-hoofdtelefoon zit verbluffend veel bruisende bas. 
Deze draadloze Bluetooth-koptelefoon ziet er goed uit, klinkt geweldig en biedt waar 
voor zijn geld met meer bas in een klein formaat.

Stevige bas
• Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen
• Neodymium-luidsprekers van 40 mm
• Superieure geluidsisolatie

Optimaal comfort
• Past iedereen
• Bediening voor oproepen, muziek en volume met schakelaars op de oorschelp
• Zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort
• Vouwt zich op in een compacte vorm voor eenvoudig opbergen en meenemen
• Handig handsfree bellen

Draadloos
• Draadloze Bluetooth-technologie
• Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 12 uur
• USB-oplaadkabel



 Luidsprekers van 40 mm

40 mm neodymium-luidsprekers die een 
grootse bas produceren

Instelbare oorschelpen en hoofdband

Draaibare oorschelpen en een verstelbare 
hoofdband zorgen voor een perfecte pasvorm 
voor iedereen.

Grootse, diepe bas

Krachtige bas voor nog meer luisterplezier. 
Laat u niet misleiden door het gestroomlijnde 
design — speciaal afgestemde drivers en 
basopeningen produceren ultralage frequenties 
voor het unieke BASS+-geluid. Afzonderlijk 
akoestisch volume wordt gebruikt om in elke 
productie uiterst consistente basprestaties te 
leveren.

Bluetooth

Koppel de hoofdtelefoon eenvoudig met een 
Bluetooth-apparaat voor draadloze muziek.

Bedieningsknoppen

Dankzij de bedieningsknoppen op de 
rechteroorschelp kunt u muziek en oproepen 
met één druk op de knop bedienen.

Compact opvouwbaar

Door het unieke, compact opvouwbare 
ontwerp kan deze hoofdtelefoon eenvoudig 
mee op reis — plat opvouwbaar, gemakkelijk 
mee te nemen en op te bergen.

Geluidsisolatie
Gesloten akoestiek blokkeert omgevingsgeluid 
en zorgt voor een beter geluid.

USB-oplaadkabel

Met de meegeleverde USB-oplaadkabel kunt u 
uw hoofdtelefoon altijd opladen, zodat u 
beschikt over voldoende vermogen als u de 
hoofdtelefoon wilt gebruiken.

12 uur afspeelduur

Met een afspeelduur van 12 uur hebt u 
voldoende energie om de hele dag muziek af te 
spelen.

Handsfree bellen

Handig handsfree bellen met microfoon en 
Bluetooth® 4,1
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Accessoires
• Snelstartgids
• USB-kabel

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-versie: 4,1

Comfort
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Mute-functie microfoon, Oproep weigeren, 
Schakelen tussen 2 gesprekken, Schakelen tussen 
muziek en gesprekken

Ontwerp
• Kleur: Wit

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 12* uur
• Stand-bytijd: 166* uur
• Spreektijd: 12* uur
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar

Geluid
• Frequentiebereik: 8 - 21.500 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Gevoeligheid: 104 dB
• Akoestisch systeem: Gesloten

Omdoos
• Brutogewicht: 2,681 lb
• Brutogewicht: 1,216 kg
• GTIN: 1 69 51613 99169 2
• Omdoos (L x B x H): 21,2 x 19,1 x 24 cm
• Omdoos (L x B x H): 8,3 x 7,5 x 9,4 inch
• Nettogewicht: 1,481 lb
• Nettogewicht: 0,672 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,199 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,544 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 51613 99169 5
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,7 x 8,9 x 2,2 inch
• Brutogewicht: 0,335 kg
• Brutogewicht: 0,739 lb
• Nettogewicht: 0,224 kg
• Nettogewicht: 0,494 lb
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,111 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,245 lb
• Type schap: Beide

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

19 x 18,5 x 4,6 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

7,5 x 7,3 x 1,8 inch
• Gewicht: 0,419 lb
• Gewicht: 0,19 kg
•
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* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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