
 

 

Philips
Bluetooth слушалки

8,6 мм мембрани/затворен гръб

За поставяне в ушите
6-часово възпроизвеждане

SHB3595BK
Безжична свобода, мощен звук.

Компактните Bluetooth слушалки SHB3595 предоставят мощен звук с до 6 часа 
безжична наслада от музиката. Преносимо решение за удобно използване.

По-качествен звук
• Ефикасни 8,6 мм мембрани осигуряват ясен и мощен звук
• Вложките с овална звукова тръба изолират околния шум

Внасят удобство във вашия стил на живот
• Поддържат Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Безжично управление и наслаждаване на музика и обаждания

Създадени за удобство при продължително носене
• Избор от 3 размера накрайници на слушалките за идеалното прилягане за вас
• Ергономична овална звукова тръба за наистина комфортно прилягане
• Лека конструкция с лента за врат



 Bluetooth технология

Сдвоете слушалките си с което и да било 
устройство с Bluetooth за кристално ясна 
музика – безжично.

Избор от 3 размера накрайници на 
слушалките

Накрайниците на слушалките се 
предоставят в 3 размера – малки, средни и 
големи – за персонализирано и идеално 
прилягане.

Ефикасни 8,6 мм мембрани

Компактни и ефикасни 8,6 мм мембрани на 
високоговорителите осигуряват прецизен 
звук с мощни баси за по-голямо 
удоволствие при слушане в движение.

Ергономична овална звукова тръба

Овалната форма на звуковата тръба е 
създадена след продължително изследване 
на човешкото ухо. Проектирана да приляга 
удобно на всяко ухо, ергономичната форма 
осигурява оптимално прилягане и комфорт 
за пълно удоволствие от музиката.

Вложки с овална звукова тръба

Вложките с овална звукова тръба изолират 
околния шум, докато полузатворената им 
структура осигурява подобрена 
ефективност на басите.

Безжична музика и разговори

Сдвоете смарт устройството си със 
слушалките чрез Bluetooth и се 
наслаждавайте на свободата на кристално 
ясната музика и телефонни обаждания – без 
досадни кабели. Сменяйте записи и 
отговаряйте на повиквания с лесното за 
използване дистанционно управление.

Лека конструкция с лента за врат
Леката конструкция с лента за врат 
гарантира, че можете да носите удобно 
слушалките по-продължително време, без 
прическата ви да се разваля и без да усещате 
натиск върху главата си
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Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон
• Bluetooth профили: A2DP, Свободни ръце, HFP, 

HSP

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,3783 кг
• GTIN: 2 87 12581 75797 1
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

18,5 x 16,8 x 8,5 см
• Нето тегло: 0,1434 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 0,2349 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,715 кг
• GTIN: 1 87 12581 75797 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,6 x 19,4 x 18,3 см
• Нето тегло: 0,5736 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 1,1414 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

7 x 17,3 x 2,5 см
• EAN: 87 12581 75797 7
• Бруто тегло: 0,0459 кг
• Нето тегло: 0,0239 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,022 кг
• Начин на поставяне: И двете

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

2 x 1,35 x 1,18 см
• Тегло: 0,01145 кг

Дизайн
• Цвят: Черно
•
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