
 

 

Philips
Bezdrátová sluchátka 
Bluetooth®

8,2mm reproduktory / uzavřené

Do uší
Vydrží hrát až 6 + 6 hodin
Bezpečně padnoucí

SHB4385BK
Zažijte BASS+

Bezdrátová sluchátka Philips BASS+ True přináší silné, hluboké basy a naprostou svobodu. Žijte 
nespoutaně díky spolehlivému připojení, mimořádně vysoké výdrži baterie a kompaktnímu 
nabíjecímu pouzdru. Sluchátka obsahují stabilizační výstupek pro bezpečné uchycení.

Více basů
• Hluboké silné basy, které cítíte
• 8,2mm vinutí reproduktorů
• Skvělá izolace hluku

Opravdové pohodlí
• Stabilizační výstupek pro bezpečné upevnění
• 3 velikosti náušníků pro přizpůsobivé nošení
• Ovládejte hovory, hudbu a hlasitost
• Pohodlné volání handsfree

Bezdrátové provedení
• Bezdrátová technologie Bluetooth
• Nabíjecí baterie nabízí až 6 hodin přehrávání.
• Kompaktní nabíjecí pouzdro se šňůrkou
• Nabíjecí kabel pro USB



 3 velikosti náušníků

Silikonové náušníky se dodávají ve 
3 velikostech a díky kterým se sluchátka lépe 
nosí.

Vydrží hrát až 6 + 6 hodin

Díky 6hodinové výdrži budete mít dost energie 
pro dlouhé intervaly přehrávání hudby. Po 
připojení k nabíjecímu pouzdru získáte navíc 
dalších 6 hodin přehrávání.

8,2mm reproduktory

Sluchátka BASS+ jsou vybavena 8,2mm 
reproduktory, které vytvářejí hluboké, 
důrazné basy.

Hluboké silné basy

Hluboké důrazné basy, díky kterým skutečně 
cítíte rytmus. Nenechte se zmást úhledným 
designem – speciálně vyladěné drivery 
a basové otvory přináší mimořádně nízké 
koncové frekvence, které vytváří jedinečný 
a typický zvuk BASS+.

Bluetooth

Pro bezdrátový poslech sluchátka snadno 
spárujte se zařízením podporujícím technologii 
Bluetooth.

Ovládací prvky

Ovládejte sluchátka jedním kliknutím. Jedním, 
dvojitým a trojitým stisknutím můžete 
aktivovat různé funkce v různých režimech 

a zařízení tak snadno ovládat – ať už si 
přehráváte hudbu nebo přijímáte hovor.

Nabíjecí pouzdro

Součástí lehkého, kompaktního nabíjecího 
pouzdra ve tvaru kapsle je praktická šňůrka, 
pomocí které si můžete pouzdro připevnit na 
batoh a mít volné ruce.

Volání hands-free

Pohodlné volání handsfree s mikrofonem 
a technologií Bluetooth® 4.1

Izolace hluku

Díky uzavřené akustické konstrukci brání 
sluchátka BASS+ pronikání okolního hluku 
zvenčí a zároveň udržují skvělý zvuk uvnitř. 
Vylepšená pasivní izolace hluku vás vtáhne do 
hudby ještě hlouběji.
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Přednosti
Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
8,2mm reproduktory / uzavřené Do uší, Vydrží hrát až 6 + 6 hodin, Bezpečně padnoucí
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Design
• Barva: Černá

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: NdFeB
• Impedance: 16 ohmů
• Průměr reproduktoru: 8,2 mm
• Frekvenční rozsah: 9 – 21 000 Hz
• Citlivost: 107 dB
• Membrána: PET

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 4,1
• Maximální dosah: Až 10 m

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti
• Správa hovorů: Zvednutí/položení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Přepínání mezi hovorem a 
hudbou

Příslušenství
• Kabel USB
• Nabíjecí pouzdro
• Náušníky: 3 velikosti

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí
• Doba v pohotovostním režimu: 50 h
• Doba hovoru: 6 h
• Doba přehrávání hudby: 6 h

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

4,85 x 9,95 x 4,85 cm
• Hmotnost: 0,091 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,65 x 17,4 x 5,25 cm
• Hrubá hmotnost: 0,165 kg
• Čistá hmotnost: 0,111 kg
• Hmotnost obalu: 0,054 kg
• EAN: 69 51613 98155 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnější obal (D x Š x V): 17 x 10,8 x 19 cm
• Hrubá hmotnost: 0,61 kg
• Hmotnost obalu: 0,277 kg
• GTIN: 1 69 51613 98155 6
• Čistá hmotnost: 0,333 kg
•
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Specifikace
Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
8,2mm reproduktory / uzavřené Do uší, Vydrží hrát až 6 + 6 hodin, Bezpečně padnoucí

* Skutečné výsledky se mohou lišit
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