
 

 

„Philips“
Belaidės „Bluetooth®“ 
ausinės

8,2 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Įdedamos į ausis
6 + 6 val. veikimo laikas
Laikosi tvirtai

SHB4385BK
Pajusk tai. „BASS+“

„Philips BASS+ True Wireless“ ausinės visiškai laisvai perteikia galingus, sodrius bosus. 
Gyvenkite laisvai, nes jos išsiskiria stipriu ryšiu ir itin ilgai veikiančiu akumuliatoriumi bei turi 
kompaktišką įkrovimo dėklą. Jos turi stabilizatorių, dėl kurio gerai laikosi ausyje.

Daugiau bosų
• Jaučiami galingi, raiškūs bosai
• 8,2 mm garsiakalbiai
• Puiki triukšmo izoliacija

Tikras patogumas
• Dėl stabilaus fiksatoriaus puikiai priglunda
• 3 gaubtelių dydžiai, kad individualiai pritaikytumėte
• Valdykite skambučius, muziką ir garsumą
• Patogus skambinimas laisvomis rankomis

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



 3 gaubtelių dydžiai

Silikoniniai ausų gaubteliai yra 3 dydžių, kad 
geriau tiktų ir būtų individualiai pritaikomi.

6 + 6 val. veikimo laikas

Jos veikia 6 valandas, tad užteks galios, kad 
galėtumėte ilgai klausytis muzikos. Prijungę prie 
įkrovimo dėklo galėsite klausytis dar 6 
valandas.

8,2 mm garsiakalbiai

„BASS+“ ausinėse yra 8,2 mm garsiakalbiai, 
skleidžiantys galingus, energingus bosus.

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.

„Bluetooth“

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

Valdymo mygtukai

Valdykite vos vienu paspaudimu. Paspaudę 
vieną, du arba tris kartus įjungsite skirtingas 
funkcijas skirtinguose režimuose, kad lengvai 

valdytumėte tiek klausydamiesi muzikos, tiek 
skambindami.

Įkrovimo dėklas

Lengva, kompaktiška įkrovimo dėklo kapsulė 
turi patogų dirželį, kad galėtumėte prikabinti 
prie rankinės ir rankos būtų laisvos.

Skambinimas laisvomis rankomis

Patogus skambinimas laisvomis rankomis su 
mikrofonu ir „Bluetooth®“ 4.1

Triukšmo izoliacija

Dėl akustinio dizaino su uždara nugarėle 
BASS+ ausinės izoliuoja aplinkos triukšmą ir 
leidžia girdėti puikų garsą. Jos turi sustiprintą 
triukšmo izoliaciją, kad pasinertumėte giliau į 
muziką.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: NdFeB
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 8,2 mm
• Dažnių diapazonas: 9–21 000 Hz
• 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, 

Atmesti skambutį, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą

Priedai
• USB laidas
• Įkrovimo dėklas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų

• Pakartotinai įkraunama
• Budėjimo trukmė: 50 val.
• Kalbėjimo laikas: 6 val.
• Muzikos grojimo trukmė: 6 val.

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

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

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,65 x 17,4 x 5,25 cm
• Bendras svoris: 0,165 kg
• Grynasis svoris: 0,111 kg
• Pakuotės svoris: 0,054 kg
• EAN: 69 51613 98155 9

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Outer carton (L x W x H): 17 x 10,8 x 19 cm
• Bendras svoris: 0,61 kg
• Pakuotės svoris: 0,277 kg
• GTIN: 1 69 51613 98155 6
• Grynasis svoris: 0,333 kg
•

SHB4385BK/00

Specifikacijos
Belaidės „Bluetooth®“ ausinės
8,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Įdedamos į ausis, 6 + 6 val. veikimo laikas, Laikosi tvirtai

* Tikrieji rezultatai gali skirtis
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