
 

 

„Philips“
Belaidės „Bluetooth®“ 
ausinės

12,2 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Įdedamos į ausis
6 valandų grojimo trukmė
Itin patogios

SHB4305WT
Pajusk tai. „BASS+“

Stebinančiai didelis garsas, sklindantis iš mažos, tvirtos konstrukcijos. „Philips BASS+ 
Bluetooth“ ausinių garsiakalbiai specialiai suderinti stipriems bosams. Jos pasižymi puikia 
garso izoliacija ir belaide laisve, tad tikrai labiausiai mėgausitės ritmu.

Tyri žemieji dažniai
• Galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai
• Jaučiami galingi, raiškūs bosai
• Puiki garso izoliacija

Patogiai priglunda
• Nejaučiamas svoris, laidais nevaržoma laisvė
• Sparno formos galiukai, kad patikimai laikytųsi
• Ergonomiškas dizainas maksimaliam komfortui
• Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Bevielis ryšys
• „Bluetooth“ belaidė technologija
• Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 6 valandų
• USB įkrovimo laidas



 12,2 mm garsiakalbiai

Klausydamiesi raiškių ir galingų bosų iš tikrųjų 
pajusite ritmą. Elegantiškoje, kompaktiškoje 
konstrukcijoje esantys galingi 12,2 mm 
garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai skleidžia 
milžiniško galingumo bosus.

6 valandų grojimo trukmė

Esant 6 valandų grojimo trukmei, energijos 
užteks muzikai leisti visą dieną.

„Bluetooth“

Lengvai suporuokite ausines su bet kuriuo 
„Bluetooth“ prietaisu, kad galėtumėte leisti 
muziką belaidžiu būdu.

Ergonomiškas dizainas

Ergonomiškas dizainas su ovaliais ir kampuotais 
vamzdeliai, kad būtų patogu ir natūraliai 
prisitaikytų. Tad galėsite visiškai patogiai 
klausytis valandomis.

Skambučiai su laisvų rankų įranga

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas 
leidžia paleisti arba pristabdyti garso įrašus ir 
atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną 
mygtuką.

Patikimi sparno formos galiukai

Sparno formos galiukai šiek tiek papildomai 
spaudžiami, kad geriau ir patikimiau laikytųsi ir 
niekada neiškristų.

Garso izoliacija

Į ausis įdedamos ausinės sukonstruotos taip, 
kad būtų optimali pasyvioji triukšmo izoliacija, 
o muzika visada skambėtų ritmingai.

Galingi, raiškūs bosai

Su galingais, energingais bosais iš tikrųjų 
pajusite ritmą. Neapsigaukite pamatę aptakų 
dizainą – specialiai suderinti garsiakalbiai ir 
bosų angos skleidžia itin žemus dažnius ir 
sukuria unikalų „BASS+“ garsą.

USB įkrovimo laidas

Su pridedamu USB įkrovimo laidu lengvai 
tieksite energiją ausinėms, kai to reikia.
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Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 12,2 mm
• Dažnių diapazonas: 9–21 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Jautrumas: 107 dB
• Diafragma: PET

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 4,1
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Perskambinti paskutiniu numeriu, Mikrofono 
nutildymas, Atmesti skambutį

Priedai
• USB laidas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunama
• Budėjimo trukmė: 110* val.

• Kalbėjimo laikas: 5,5* val.
• Muzikos grojimo trukmė: 6* val.

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Svoris: 0,016 kg

Pakavimo matmenys
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3,2 cm
• Bendras svoris: 0,073 kg
• Grynasis svoris: 0,035 kg
• Pakuotės svoris: 0,038 kg
• EAN: 69 51613 99153 4
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Outer carton (L x W x H): 19 x 11,6 x 13,3 cm
• Bendras svoris: 0,31 kg
• Pakuotės svoris: 0,205 kg
• GTIN: 1 69 51613 99153 1
• Grynasis svoris: 0,105 kg
•
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* Tikrieji rezultatai gali skirtis
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