
 

 

Philips
Słuchawki Bluetooth

Przetworniki 8,6 mm/zamkn. 

konstrukcja

Dokanałowe
6 godzin odtwarzania

SHB3595BK
Bezprzewodowa swoboda, 

potężny dźwięk.
Kompaktowe słuchawki Bluetooth? SHB3595 zapewniają potężny dźwięk i zapewniają do 
6 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki. Wygodne, przenośne rozwiązanie.

Dźwięk wysokiej jakości
• Wydajne przetworniki 8,6 mm zapewniają wyraźny, potężny dźwięk
• Owalne wkładki izolują od hałasu otoczenia

Odrobina wygody
• Obsługa Bluetooth 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Bezprzewodowe sterowanie i przyjemność z muzyki i rozmów

Komfort podczas długiego noszenia
• 3 pary nasadek dousznych do wyboru — gwarancja idealnego dopasowania
• Ergonomiczne, owalne wkładki umożliwiają niezwykle wygodne dopasowanie
• Lekki pałąk na kark



 Technologia Bluetooth

Sparuj słuchawki z dowolnym urządzeniem 
Bluetooth, aby cieszyć się krystalicznie czystym 
brzmieniem — bezprzewodowo.

3 pary nasadek dousznych do wyboru

Nasadki są dostępne w 3 rozmiarach (małym, 
średnim i dużym), co pozwala na dokładne 
dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Wydajne przetworniki 8,6 mm

Niewielkie i wydajne przetworniki 8,6 mm 
zapewniają dokładne odwzorowanie dźwięku i 
potężne basy, dzięki czemu słuchanie muzyki 
poza domem staje się znacznie przyjemniejsze.

Ergonomiczne, owalne wkładki

Owalny kształt wkładki powstał w oparciu o 
szeroko zakrojone badania w zakresie 
ludzkiego ucha. Ergonomiczny kształt 
dopasowany do budowy ucha zapewnia 
optymalne przyleganie i komfort użytkowania.

Owalne wkładki

Owalne wkładki izolują od hałasu otoczenia, a 
półzamknięta konstrukcja zapewnia doskonałe 
wzmocnienie tonów niskich.

Muzyka i połączenia telefoniczne — 
bezprzewodowo

Sparuj urządzenie przenośne ze słuchawkami, 
używając technologii Bluetooth, i ciesz się 
krystalicznie czystym dźwiękiem, słuchając 
muzyki i prowadząc rozmowy telefoniczne bez 
plątaniny przewodów. Zmieniaj utwory i 
odbieraj połączenia za pomocą łatwego w 
obsłudze pilota.

Lekki pałąk na kark
Lekki pałąk na kark sprawia, że można 
wygodnie nosić słuchawki przez dłuższy czas, 
nie martwiąc się o popsucie fryzury ani ucisk na 
głowę
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Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Profile Bluetooth: A2DP, Tryb głośnomówiący, 

HFP, HSP

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,3783 kg
• GTIN: 2 87 12581 75797 1
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,5 x 16,8 x 8,5 cm
• Waga netto: 0,1434 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga opakowania: 0,2349 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,715 kg
• GTIN: 1 87 12581 75797 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,6 x 19,4 x 18,3 cm
• Waga netto: 0,5736 kg

• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga opakowania: 1,1414 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 75797 7
• Waga brutto: 0,0459 kg
• Waga netto: 0,0239 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Waga opakowania: 0,022 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2 x 1,35 x 1,18 cm
• Waga: 0,01145 kg

Wykończenie
• Kolor: Czarna
•

SHB3595BK/10

Dane techniczne
Słuchawki Bluetooth
Przetworniki 8,6 mm/zamkn. konstrukcja Dokanałowe, 6 godzin odtwarzania

http://www.philips.com

