
 

 

„Philips“
„Bluetooth“ ausinės

8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
6 valandų grojimo trukmė

SHB3595BK
Belaidė laisvė, galingas garsas.

Kompaktiškos SHB3595 „Bluetooth“ ausinės? Per ausines girdėsite galingą garsą ir iki 6 val. 
mėgausitės belaidžiu būdu klausoma muzika. Nešiojamas spendimas patogiam naudojimui.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• Efektyvūs 8,6 mm garsiakalbiai atkuria švarų ir galingą garsą
• Ovalaus garso vamzdelio įdėklai izoliuoja aplinkos triukšmą

Gyvenkite patogiai
• Palaiko „Bluetooth“ 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Belaidis valdymas ir mėgavimasis muzika ir skambučiais

Sukurtos, kad būtų patogu nešioti ilgai
• Rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių, kad tobulai priglustų
• Ergonomiškas ovalo formos garso vamzdelis pagal jūsų poreikius
• Lengvas kaklo juostos dizainas



 „Bluetooth“ technologija

Susiekite savo ausines su bet kuriuo 
„Bluetooth“ įrenginiu ir mėgaukitės tyru 
skambesiu nenaudodami laidų.

Galite rinktis iš 3 porų ausų gaubtelių

Ausų gaubteliai yra 3 dydžių – maži, vidutinio 
dydžio ir dideli, todėl puikiai tiks pagal 
kiekvieno poreikius.

Efektyvūs 8,6 mm garsiakalbiai

Kompaktiškas ir efektyvus 8,6 mm garsiakalbis 
atkuria tikslų ir galingą žemųjų dažnių garsą, 
todėl klausytis keliaujant bus vienas 
malonumas.

Ergonomiškas ovalo formos garso 
vamzdelis

Ovalo formos garso vamzdelis sukurtas atlikus 
išsamius žmogaus ausies tyrimus. Jis sukurtas 
taip, kad patogiai tiktų kiekvienai ausiai. Dėl 
ergonomiškos formoms vamzdelis tinka 
optimaliai ir leidžia patogiai mėgautis muzikos.

Ovalaus garso vamzdelio įdėklai

Ovalaus garso vamzdelio įdėklai izoliuoja 
aplinkos triukšmą, o pusiau uždara konstrukcija 
užblokuoja aplinkos garsus ir užtikrina 
geresnės kokybės žemuosius dažnius.

Muzika ir skambučiai be laidų

Susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis 
per „Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru skambesiu 
ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų. 
Keiskite muzikos takelius ir atsiliepkite į 
skambučius su paprastu naudoti nuotolinio 
valdymo pulteliu.

Lengvas kaklo juostos dizainas
Dėl lengvo kaklo juostos dizaino ilgiau patogiai 
dėvėsite, nesusivelsite plaukų ir nespaus galvos
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Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, Laisvų rankų, HFP, 

HSP

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,3783 kg
• GTIN: 2 87 12581 75797 1
• Inner carton (L x W x H): 18,5 x 16,8 x 8,5 cm
• Grynasis svoris: 0,1434 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 0,2349 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,715 kg
• GTIN: 1 87 12581 75797 4
• Outer carton (L x W x H): 34,6 x 19,4 x 18,3 cm
• Grynasis svoris: 0,5736 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 1,1414 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 75797 7
• Bendras svoris: 0,0459 kg
• Grynasis svoris: 0,0239 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,022 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

2 x 1,35 x 1,18 cm
• Svoris: 0,01145 kg

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
•
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