
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe 
Bluetooth®

Przetworniki 12,2 mm/zamkn. 

konstrukcja

Dokanałowe
6 godzin odtwarzania
Niezwykła wygoda

SHB4305WT
Poczuj moc. BASS+

Zaskakująco głośny dźwięk płynący z niewielkiej, wytrzymałej obudowy. Dzięki przetwornikom 

dostrojonym do potężnego brzmienia basów słuchawki Bluetooth Philips BASS+ zapewniają doskonałą 

izolację dźwięku i bezprzewodową swobodę, umożliwiając czerpanie pełni wrażeń z każdego utworu.

Pure Bass
• Wydajne przetworniki głośnikowe o średnicy 12,2 mm
• Mocne, głośne basy, które można poczuć
• Doskonała izolacja dźwięku

Dopasowane słuchawki
• Niezwykła lekkość i bezprzewodowa swoboda
• Skrzydełka zapewniają pewne dopasowanie
• Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalny komfort
• Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk

Bezprzewodowy
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth
• Akumulator zapewnia 6-godzinny czas odtwarzania
• Przewód do ładowania USB



 Przetworniki o średnicy 12,2 mm

Wydajne przetworniki o średnicy 12,2 mm są 
zamknięte w eleganckiej, kompaktowej 
obudowie i generują naprawdę mocne basy, 
dzięki którym naprawdę poczujesz rytm.

6-godzinny czas odtwarzania

6-godzinny czas odtwarzania zapewnia moc 
wystarczającą do słuchania muzyki przez cały 
dzień.

Bluetooth

Możesz łatwo sparować słuchawki z dowolnym 
urządzeniem Bluetooth w celu 
bezprzewodowego odtwarzania muzyki.

Ergonomiczna budowa

Ergonomiczna konstrukcja wykorzystuje 
owalne i skośnie ustawione rurki w celu 
uzyskania wygodnego i naturalnego 
dopasowania do ucha. Dzięki temu możesz 
słuchać muzyki przez wiele godzin bez cienia 
dyskomfortu.

Swoboda rozmów

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie 
i wstrzymywanie utworów, a także odbieranie 
połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.

Skrzydełka zabezpieczające przed 
wypadnięciem

Skrzydełka zapewniają lepszy docisk, dzięki 
czemu słuchawki są lepiej i pewniej 
dopasowane do ucha — i nigdy nie wypadają.

Izolacja dźwięku

Dokładne dopasowanie do wnętrza ucha 
gwarantuje optymalną pasywną izolację 
szumów, a tym samym lepszy, niezakłócony 
odbiór muzyki.

Mocne, głośne basy

Dzięki mocnym, imponującym basom możesz 
naprawdę poczuć rytm. Nie daj się zwieść 
lekkiej konstrukcji — specjalnie dostrojone 
przetworniki i otwory basowe emitują 
ultraniskie częstotliwości, aby stworzyć 
unikalną sygnaturę dźwiękową BASS+.

Przewód do ładowania USB

Dołączony przewód do ładowania USB ułatwia 
dbanie o to, aby słuchawki były naładowane 
wtedy, kiedy są potrzebne.
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Zalety
Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Impedancja: 32 Ohm
• Średnica głośnika: 12,2 mm
• Zakres częstotliwości: 9–21 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 107 dB
• Membrana: Tworzywo PET

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4.1
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Wybieranie ostatniego numeru, 
Wyciszenie mikrofonu, Odrzucanie połączenia

Akcesoria
• Przewód USB

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 110* godz.
• Czas rozmów: 5,5* godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 6* godz.

Wykończenie
• Kolor: Biały

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

10 x 2 x 4 cm
• Waga: 0,016 kg

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 3,2 cm
• Waga brutto: 0,073 kg
• Waga netto: 0,035 kg
• Waga opakowania: 0,038 kg
• EAN: 69 51613 99153 4
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19 x 11,6 x 13,3 cm
• Waga brutto: 0,31 kg
• Waga opakowania: 0,205 kg
• GTIN: 1 69 51613 99153 1
• Waga netto: 0,105 kg
•
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Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Przetworniki 12,2 mm/zamkn. konstrukcja Dokanałowe, 6 godzin odtwarzania, Niezwykła wygoda

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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