
 

 

Philips
Bluetooth-kuuloke

32 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Korvat peittävät
Hengittävät korvatyynyt

SHB3185BK
Langaton, dynaaminen 

ja jykevä basso
DJ-kuulokkeista innoituksensa saaneet langattomat Philips SHB3185 -kuulokkeet on suunniteltu 

kunnianhimoisille taiteilijoille, ja niissä on Bluetooth-yhteys sekä yhden kosketuksen NFC-

pariliitosmahdollisuus. Taitettavilla kuulokkeilla voit kuunnella musiikkia tuntikausia tai vastata puheluihin 

kätevästi ja mukavasti.

Voimakas ääni
• Dynaaminen ja jykevä basso 32 mm:n kaiutinelementeillä
• Suljettu kuulokemalli eristää äänen erinomaisesti

Tee elämästä helpompaa
• Langatonta käyttömukavuutta Bluetooth-tekniikalla
• Vaivaton puheluiden ja musiikin hallinta langattomasti
• Taittuva muotoilu helpottaa mukana kuljettamista
• Yhden kosketuksen NFC-pariliitos

Sopii pitkäaikaiseenkin käyttöön
• Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka sopivat päähän kuin päähän
• Pehmeät ja hengittävät korvatyynyt parantavat käyttömukavuutta pitkäkestoisessa käytössä



 32 mm:n kaiutinelementit

32 mm:n elementit tuottavat dynaamisen ja jykevän 
bassoäänen.

Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka
Säädettävät korvakuvut ja kuulokesanka sopivat 
päähän kuin päähän.

Bluetooth-tekniikka

Yhdistä kuulokkeet minkä tahansa Bluetooth-laitteen 
kanssa ja nauti langattomasta kristallinkirkkaasta 
äänestä.

Suljettu kuulokemalli
Suljettu kuulokemalli eristää äänen erinomaisesti ja 
vaimentaa ympäristön äänet.

Helppokäyttöinen NFC-pariliitos

NFC-pariliitoksen ansiosta Bluetooth-kuulokkeet on 
helppo yhdistää mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen 
yhdellä kosketuksella.

Taittuu litteäksi

Kuulokkeet on suunniteltu antamaan paras 
käyttökokemus liikkeellä ollessasi, joten ne on 
mahdollista taittaa helposti kokoon kuljettamista ja 
säilyttämistä varten.

Pehmeät korvatyynyt

Pehmeät ja hengittävät korvatyynyt parantavat 
käyttömukavuutta pitkäkestoisessa käytössä.

Puhelut ja musiikki langattomasti

Yhdistä vain kuulokkeet älylaitteeseen Bluetooth-
yhteydellä ja nauti selkeästä äänentoistosta 
musiikissa ja puheluissa ilman hankalia johtoja.
SHB3185BK/00

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Musta

Lisätarvikkeet
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Jopa 15 m m

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Mikrofonin 
mykistys, Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja 
musiikin välillä, Puhelusta toiseen siirtyminen

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 11* h
• Valmiusaika: 200* h
• Puheaika: 9* h

Ääni
• Taajuusalue: 10 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 24 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 30 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Herkkyys: 106 dB

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,006 lb
• Kokonaispaino: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 25970 70697 8
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21 x 19 x 23,5 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

8,3 x 7,5 x 9,3 tuumaa
• Nettopaino: 0,966 lb
• Nettopaino: 0,438 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,472 kg
• Taara: 1,041 lb

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22,5 x 5,5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 8,9 x 2,2 tuumaa
• EAN: 69 25970 70697 1
• Kokonaispaino: 0,244 kg
• Kokonaispaino: 0,538 lb
• Nettopaino: 0,322 lb
• Nettopaino: 0,146 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,216 lb
• Taara: 0,098 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,1 x 6,3 x 2,8 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15,5 x 16 x 7 cm
• Paino: 0,322 lb
• Paino: 0,146 kg
•

* Saattaa vaihdella
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