
 

 

Philips
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner

12,2 mm drivere / lukket bakside

Øretelefoner
6 timers spilletid
Svært komfortabel

SHB4305WT
Feel it. BASS+

Overraskende stor bass fra en liten, solid enhet. Philips BASS+-hodetelefonene med 
Bluetooth, som har høyttalerdrivere finjustert for kraftig bass, leverer flott lydisolering og 
trådløs frihet, slik at du får mest mulig ut av musikken.

Pure Bass
• Kraftige 12,2 mm høyttalerdrivere
• Stor, tydelig bass som føles
• Utmerket lydisolering

Komfortabel form
• Vektløs følelse, trådløs frihet
• Vingespisser for sikker tilpassing
• Ergonomisk design for maksimal komfort
• Fjernkontroll for håndfrie samtaler og musikk

Trådløs
• Trådløs Bluetooth-teknologi
• Oppladbart batteri gir opptil 6 timers spilletid
• USB-ladekabel



 12,2 mm drivere

Dette er stor, kraftig bass som gjør at du 
virkelig føler rytmen. Kraftige 12,2 mm 
høyttalerdrivere dundrer til med dunkende 
bass fra en elegant og kompakt pakke.

6 timers spilletid

Med 6 timers spilletid har du nok strøm for å 
spille av musikk hele dagen.

Bluetooth

Hodetelefonene pares enkelt med alle typer 
Bluetooth-enheter for trådløs musikk.

Ergonomisk design

Ergonomisk design med ovale, vinklede rør gir 
en behagelig og naturlig tilpasning, slik at du kan 
lytte komfortabelt i flere timer av gangen.

Håndfri samtaler

En brukervennlig fjernkontroll gjør at du kan 
spille av eller pause musikk og svare på anrop 
med ett enkelt knappetrykk.

Sikre vingespisser

Vingespisser gir et ekstra støttende trykk for 
bedre, sikrere tilpassing, slik at de aldri faller ut.

Lydisolering

Disse øretelefonene er designet for optimal 
passiv støyisolering og sørger for at du kan 
fokusere på lyttingen.

Stor, tydelig bass

Dette er stor, kraftig bass som gjør at du 
virkelig føler rytmen. Ikke la det stilige designet 
lure deg – finjusterte drivere og basskanaler 
fremhever det aller laveste frekvensområdet 
og skaper en unik BASS+-lydsignatur.

USB-ladekabel

Den medfølgende USB-ladekabelen gjør det 
enkelt å holde hodetelefonene klare til bruk 
når du trenger dem.
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Lyd
• Akustisk system: Lukket
• Magnettype: Neodym
• Impedans: 32 ohm
• Høyttalerdiameter: 12,2 mm
• Frekvensområde: 9–21 000 Hz
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 107 dB
• Membran: PET

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versjon: 4,1
• Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Anvendelighet
• Volumkontroll
• Samtalestyring: Besvar/avslutt samtale, Gjenta sist 

oppringte nummer, Mikrofonutkobling, Avvis 
samtale

Tilbehør
• USB-kabel

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar
• Standby-tid: 110* timer

• Taletid: 5,5* timer
• Avspillingstid for musikk: 6* t

Utforming
• Farge: Hvit

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vekt: 0,016 kg

Mål, emballasje
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 3,2 cm
• Bruttovekt: 0,073 kg
• Nettovekt: 0,035 kg
• Taravekt: 0,038 kg
• EAN: 69 51613 99153 4
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Antall kundepakker: 3
• Yttereske (L x B x H): 19 x 11,6 x 13,3 cm
• Bruttovekt: 0,31 kg
• Taravekt: 0,205 kg
• GTIN: 1 69 51613 99153 1
• Nettovekt: 0,105 kg
•
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