
 

 

Philips
Sluchátka Bluetooth

8,6mm reproduktory / uzavřená

Do uší
Vydrží hrát až 6 hodin

SHB3595BK
Volnost bezdrátové technologie 

a výkonný zvuk.
Kompaktní sluchátka SHB3595 Bluetooth do uší poskytují silný zvuk a až 6 hodin 
bezdrátového poslechu hudby. Přenosné řešení pro pohodlné používání.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Účinné 8,6mm reproduktory poskytují čistý a silný zvuk
• Vložky oválných zvukovodů blokují okolní hluk

Vnese vám do života pohodlí
• Podpora Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• S bezdrátovým ovládáním si užijete hudbu i volání

Navrženo pro dlouhé pohodlné nošení
• Vyberte si ze 3 párů nástavců ty, které vám nejlépe padnou
• Ergonomický oválný zvukovod kvůli skutečně pohodlnému přizpůsobení
• Provedení s lehkým obloukem na krk



 Technologie Bluetooth

Spárujte svá sluchátka s jakýmkoli zařízením 
Bluetooth a vychutnejte si křišťálově čistou 
hudbu – bez kabelů.

Výběr ze 3 párů nástavců

Náušníky se dodávají ve 3 velikostech – malé, 
střední a velké – aby dokonale padly každému.

Účinné 8,6mm reproduktory

Malé a účinné 8,6mm reproduktory poskytují 
přesný zvuk se silnými basy a skvělý zážitek 
z poslechu na cestách.

Ergonomický oválný zvukovod

Oválný tvar zvukovodu se dodává na základě 
rozsáhlého výzkumu lidského ucha. 
Ergonomický tvar je navržen tak, aby se 
pohodlně přizpůsobil libovolnému uchu a 
zajišťuje optimální padnutí a pohodlí pro 
dokonalý zážitek z hudby.

Vložky oválných zvukovodů

Vložky oválných zvukovodů blokují okolní hluk 
a jejich polouzavřená stavba zajišťuje lepší 
výkon basů.

Bezdrátová hudba a telefonní hovory

Spárujte své chytré zařízení se sluchátky 
pomocí technologie Bluetooth a užívejte si 
svobodný a příjemný poslech křišťálově čisté 
hudby i volání – bez změti kabelů. Snadno 
přepínejte skladby a přijímejte hovory přes 
jednoduchý dálkový ovladač.

Provedení s lehkým obloukem na krk
Provedení s lehkým obloukem na krk 
umožňuje dlouhodobé pohodlné nošení bez 
narušení účesu a tlaku na hlavu
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Možnosti připojení
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Profily Bluetooth: A2DP, Handsfree, HFP, HSP

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,3783 kg
• GTIN: 2 87 12581 75797 1
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,5 x 16,8 x 8,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,1434 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 0,2349 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,715 kg
• GTIN: 1 87 12581 75797 4
• Vnější obal (D x Š x V): 34,6 x 19,4 x 18,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,5736 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 1,1414 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 7 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 75797 7
• Hrubá hmotnost: 0,0459 kg
• Čistá hmotnost: 0,0239 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,022 kg
• Typ umístění poličky: Obojí

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 2 x 1,35 x 1,18 cm
• Hmotnost: 0,01145 kg

Design
• Barva: Černá
•
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