
 

 

Philips
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

Drivers van 12,2 mm/gesloten 

achterkant

Oortelefoon
Afspeelduur: 6 uur
Uiterst comfortabel

SHB4305BK
Het BASS+-gevoel

Verrassend groot geluid voor zo'n klein maar krachtig formaat. De Philips BASS+ Bluetooth-
koptelefoon heeft luidsprekerdrivers speciaal voor de krachtige bastonen, biedt uitstekende 
geluidsisolatie en de vrijheid van draadloos, zodat u optimaal kunt genieten van uw muziek.

Zuivere bas
• Krachtige luidsprekerdrivers van 12,2 mm
• Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen
• Superieure geluidsisolatie

Comfortabele pasvorm
• Vederlicht en volop draadloze bewegingsvrijheid
• Vleugeltips voor een stevige pasvorm
• Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort
• Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Draadloos
• Draadloze Bluetooth-technologie
• Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 6 uur
• USB-oplaadkabel



 12,2 mm drivers

Deze grootse, krachtige bas laat u de beat echt 
voelen. Krachtige 12,2 mm luidsprekerdrivers 
zorgen voor een diepe bas vanuit een 
gestroomlijnd, compact design.

6 uur afspeelduur

Met een afspeelduur van 6 uur hebt u 
voldoende energie om de hele dag muziek af te 
spelen.

Bluetooth

Koppel de hoofdtelefoon eenvoudig met een 
Bluetooth-apparaat voor draadloze muziek.

Ergonomisch design

Ergonomisch ontworpen met ovale en 
gebogen buizen voor een comfortabele, 
natuurlijke pasvorm. Zo kunt u urenlang 
probleemloos blijven luisteren.

Handsfree bellen

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
kunt u nummers afspelen/pauzeren en 
oproepen beantwoorden met een eenvoudige 
druk op de knop.

Veilige vleugeltips

De vleugeltips zorgen voor een betere, 
stevigere pasvorm, zodat de oortelefoon altijd 
goed blijft zitten.

Geluidsisolatie

Uitgerust met optimale passieve 
geluidsisolatie, waardoor u met deze 
oortelefoon niets meer mist van de muziek.

Grootse, diepe bas

De grootse, krachtige bas laat u de beat echt 
voelen. Laat u niet misleiden door de 
gestroomlijnde behuizing — speciaal 
afgestemde drivers en basopeningen 
produceren ultra-lage frequenties voor het 
unieke BASS+-geluid.

USB-oplaadkabel

Met de meegeleverde USB-oplaadkabel kunt u 
uw hoofdtelefoon altijd opladen, zodat u 
beschikt over voldoende vermogen als u de 
hoofdtelefoon wilt gebruiken.
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Kenmerken
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant Oortelefoon, Afspeelduur: 6 uur, Uiterst comfortabel
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: Neodymium
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 12,2 mm
• Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 107 dB
• Diafragma: PET

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 4,1
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Comfort
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Herhaling van laatste nummer, Mute-functie 
microfoon, Oproep weigeren

Accessoires
• USB-kabel

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 110* uur
• Spreektijd: 5,5* uur
• Afspeeltijd muziek: 6* uur

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

10 x 2 x 4 cm
• Gewicht: 0,016 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3,2 cm
• Brutogewicht: 0,073 kg
• Nettogewicht: 0,035 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg
• EAN: 69 51613 99152 7

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Omdoos (L x B x H): 19 x 11,6 x 13,3 cm
• Brutogewicht: 0,31 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,205 kg
• GTIN: 1 69 51613 99152 4
• Nettogewicht: 0,105 kg

UPC
• UPC: 8 89446 00848 7
•
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Specificaties
Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant Oortelefoon, Afspeelduur: 6 uur, Uiterst comfortabel

* De werkelijke resultaten kunnen variëren
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