Philips
Безжични Bluetooth®
слушалки

8,2 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
6 + 6 часа възпроизвеждане
Сигурно прилягане

SHB4385BK

Почувствайте ги. BASS+
Безжичните слушалки BASS+ True на Philips ви осигуряват обемен и плътен бас с пълна свобода.
Живейте без окови с надеждна свързаност и изключително дълъг живот на батериите, както и
компактен калъф за зареждане. Създадени със стабилен процеп за сигурно прилепване.
Повече баси
• Силни, отчетливи баси, които можете да усетите
• 8,2 мм мембрани за високоговорители
• Страхотна звукова изолация
Истински комфорт
• Вертикален стабилизатор за сигурно прилягане
• 3 размера за персонализирано прилепване
• Управлява обажданията, музиката и силата на звука
• Удобни обаждания със свободни ръце
Безжични
• Безжична технология Bluetooth
• Акумулаторната батерия осигурява до 6 часа време за възпроизвеждане
• Компактен калъф за зареждане с лента
• Кабел за зареждане от USB
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Акценти
3 размера на накрайници

Силни, отчетливи баси

режими за лесно управление, независимо
дали пускате любимата си музика или
приемате обаждане.
Зареждащ калъф

Силиконови накрайници за уши в 3 размера
за по-добро, персонализирано прилягане.
6 + 6 часа възпроизвеждане

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+.

Лекият, компактен калъф за зареждане
включва удобна лента за закрепване към
вашата чанта и ръцете ви остават свободни.

Bluetooth

Разговори със свободни ръце

Лесно сдвоете вашите слушалки с Bluetooth
устройство за безжична музика.

Удобни обаждания със свободни ръце с
микрофон и Bluetooth® 4.1

Контроли с бутони

Шумоизолация

Управлението е само с едно натискане.
Единично, двойно и тройно натискане
активира различни функции в различни

С помощта на акустичната конструкция със
затворен гръб слушалките BASS+ възпират
околния шум навън и задържат страхотният
звук с подобрено пасивно премахване на
шума, за да се потопите в музиката.

С 6 часа време на възпроизвеждане вие ще
имате достатъчно захранване, за да слушате
музика продължително време. Свързването
към калъфа за зареждане също ви осигурява
още 6 часа време за възпроизвеждане.
8,2 мм мембрани

Слушалките BASS+ разполагат с 8,2 мм
мембрани за високоговорители, които
предоставят обемен, пулсиращ бас.
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Спецификации
Дизайн

Захранване

• Цвят: Черно

Звук

•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Затворена
Тип магнит: NdFeB
Импеданс: 16 ома
Диаметър на високоговорителя: 8,2 мм
Честотен обхват: 9 – 21 000 Hz
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

•
•
•
•
•

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
4,85 x 9,95 x 4,85 см
• Тегло: 0,091 кг

Габарити на опаковката
•
•
•
•

• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Отговаряне/
прекратяване на повикване, Отхвърляне на
повикване, Превключвайте между разговора и
музиката

•
•
•
•

Аксесоари

•
•
•
•
•
•

• USB кабел
• Зареждащ калъф
• Накрайници за ушите: 3 размера

Тип батерия: Литиево-полимерна
Акумулаторна
Време на готовност: 50 ч
Време за разговор: 6 ч
Време за възпроизвеждане на музика: 6 ч

Тип опаковка: Картон
Брой включени продукти: 1
Начин на поставяне: И двете
Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
9,65 x 17,4 x 5,25 см
Бруто тегло: 0,165 кг
Нето тегло: 0,111 кг
Тегло на опаковката: 0,054 кг
EAN: 69 51613 98155 9

Външен кашон

Брой потребителски опаковки: 3
Външен кашон (л x Ш x В): 17 x 10,8 x 19 см
Бруто тегло: 0,61 кг
Тегло на опаковката: 0,277 кг
GTIN: 1 69 51613 98155 6
Нето тегло: 0,333 кг

•
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