
 

 

Philips
Bluetooth-headset

32 mm drivere/lukket bagside
On-ear
Åndbare ørepuder

SHB3185BK
Trådløs, dynamisk og solid bas

De trådløse Philips SHB3185 hovedtelefoner med Bluetooth har nem NFC parring med et enkelt tryk. 

Med inspiration fra DJ hovedtelefoner og et design beregnet til håbefulde kunstnere kan du takket være 

muligheden for at folde de bærbare hovedtelefoner sammen nyde timevis af musik eller modtage 

opkald på en smart og komfortabel måde.

Kraftfuld lyd
• 32 mm højintensive drivere til dynamisk og solid bas
• Lukket akustikdesign giver god lydisolering

Gør livet mere praktisk
• Bluetooth-teknologi sikrer trådløs frihed og komfort
• Trådløs styring og nydelse til musik og opkald
• Fladt foldedesign for nem opbevaring på farten
• NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring

Behagelig også ved langvarig brug
• Justerbare ørekapsler og hovedbøjle, der passer til alle
• Bløde åndbare ørepuder, så du kan lytte i lang tid uden ubehag



 32 mm højttalerdrivere

32 mm drivere med høj effekt leverer dynamisk og 
solid bas.

Justerbare ørekapsler, hovedbånd
Justerbare ørekapsler og hovedbånd, der tilpasser sig 
dit hoved.

Bluetooth-teknologi

Par dine hovedtelefoner med enhver Bluetooth-
enhed for at nyde krystalklar musik - trådløst.

Lukket akustikdesign
Lukket akustikdesign giver god lydisolering og holder 
omgivende støj ude.

Nem NFC-parring

Nem NFC-parring gør det muligt at slutte dine 
Bluetooth-hovedtelefoner til en hvilken som helst 

Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt 
berøring.

Fladt foldedesign

Disse hovedtelefoner, der er fremstillet til at give dig 
den bedste oplevelse på farten, kan foldes sammen, 
så de kan transporteres uden problemer og nemt 
kan opbevares.

Bløde ørepuder

Bløde åndbare ørepuder, så du kan lytte i lang tid 
med velbehag.

Trådløs musik og opkald

Par blot din smart-enhed med dine hovedtelefoner 
vha. Bluetooth, og nyd friheden og fornøjelsen ved 
krystalklar musik og telefonopkald – uden besvær 
med ledninger.
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Specifikationer
Design
• Farve: Sort

Tilbehør
• Lynhåndbog: Inklusive
• USB-kabel: Medfølger til opladning

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maks. rækkevidde: Op til 15 m m

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Mikrofon-afbryder, Opkald i venteposition, Skift 
mellem opkald og musik, Skift mellem 2 opkald

• Lydstyrke

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Musikspilletid: 11* t
• Standby-tid: 200* timer
• Taletid: 9* timer

Lyd
• Frekvensområde: 10 - 22.000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 30 mW
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Følsomhed: 106 dB

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,006 lb
• Bruttovægt: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70697 8
• Ydre indpakning (L x B x H): 21 x 19 x 23,5 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

8,3 x 7,5 x 9,3 tommer
• Nettovægt: 0,966 lb
• Nettovægt: 0,438 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,472 kg
• Taravægt: 1,041 lb

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22,5 x 5,5 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,7 x 8,9 x 2,2 tommer
• EAN: 69 25970 70697 1
• Bruttovægt: 0,244 kg
• Bruttovægt: 0,538 lb
• Nettovægt: 0,322 lb
• Nettovægt: 0,146 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,216 lb
• Taravægt: 0,098 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

6,1 x 6,3 x 2,8 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 15,5 x 16 x 7 cm
• Vægt: 0,322 lb
• Vægt: 0,146 kg
•

* De faktiske resultater kan variere
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