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Безжични Bluetooth® 
слушалки

12,2 мм мембрани/затворен 

гръб

За поставяне в ушите
6-часово възпроизвеждане
Изключително удобни

SHB4305WT
Почувствайте ги. BASS+

Учудващо мощен звук, излъчван от малък здрав корпус. Със специално пригодени за мощни баси 

възбудители за високоговорител Bluetooth слушалките Philips BASS+ предоставят страхотна 

изолация на звука и безжична свобода, за да може да извлечете максимума от вашите ритми.

Pure Bass
• Мощни 12,2 мм възбудители за високоговорители
• Силни, отчетливи баси, които можете да усетите
• Превъзходна звукова изолация

Удобна форма
• Безтегловно усещане, безжична свобода
• Накрайници с крилца за надеждно прилягане
• Ергономичен дизайн за максимален комфорт
• Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

Безжични
• Безжична технология Bluetooth
• Акумулаторната батерия осигурява до 6 часа време за възпроизвеждане
• Кабел за зареждане от USB



 12,2 мм възбудители

Това е силен мощен бас, който ви позволява 
наистина да усетите ритъма. Мощните 12,2 
мм възбудители на високоговорителя 
издават ехтящи баси от елегантен, 
компактен корпус.

6 часа време за възпроизвеждане

С 6 часа време за възпроизвеждане ще 
имате достатъчно мощност, за да слушате 
музика цял ден.

Bluetooth

Лесно сдвоете вашите слушалки с Bluetooth 
устройство за безжична музика.

Ергономичен дизайн

Ергономично конструирани с овални и 
ъглови тръби за удобна естествена форма. 
Така можете да слушате в продължение на 
часове в цялостен комфорт.

Обаждания със свободни ръце

Лесното за използване дистанционно 
управление позволява да пускате или 
спирате на пауза записите и да отговаряте 
на повиквания само с едно натискане на 
бутон.

Надеждни накрайници с крилца

Накрайниците с крилца осигуряват лек 
допълнителен натиск за по-добро и по-

надеждно прилягане, като никога не 
изпадат.

Шумоизолация

Създадени за оптимална пасивна звукова 
изолация, тези слушалки за поставяне в 
ушите гарантират, че никога няма да ви 
липсва ритъма на вашата музика.

Силни, отчетливи баси

Това са силни, мощни баси, които ви 
позволяват истински да усетите ритъма. Не 
се подвеждайте по елегантния дизайн – 
специално настроените възбудители и 
отвори за баси предоставят изключително 
ниски крайни честоти за създаване на 
уникалния емблематичен звук BASS+.
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Звук
• Акустична система: Затворена
• Тип магнит: Неодимов
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 12,2 мм
• Честотен обхват: 9 – 21 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 30 mW
• Чувствителност: 107 dB
• Диафрагма: PET

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия на Bluetooth: 4.1
• Максимален обхват: До 10 м

Комфорт
• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Отговаряне/ 
прекратяване на повикване, Повторно набиране 
на последния номер, Заглушаване на 
микрофона, Отхвърляне на повикване

Аксесоари
• USB кабел

Захранване
• Тип батерия: Литиево-полимерна
• Акумулаторна
• Време на готовност: 110* часа

• Време за разговор: 5,5* часа
• Време за възпроизвеждане на музика: 6* ч

Дизайн
• Цвят: Бяло

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 10 x 2 x 4 см
• Тегло: 0,016 кг

Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 3,2 см
• Бруто тегло: 0,073 кг
• Нето тегло: 0,035 кг
• Тегло на опаковката: 0,038 кг
• EAN: 69 51613 99153 4
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 19 x 11,6 x 13,3 см
• Бруто тегло: 0,31 кг
• Тегло на опаковката: 0,205 кг
• GTIN: 1 69 51613 99153 1
• Нето тегло: 0,105 кг
•
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* Реалните резултати е възможно да се различават
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