Philips
Draadloze Bluetooth®hoofdtelefoon
Drivers van 8,2 mm/gesloten
achterkant
Oortelefoon
Afspeelduur: 6 + 6 uur
Comfortabele pasvorm

SHB4385BK

Het BASS+-gevoel
De Philips BASS+ True Wireless-hoofdtelefoon biedt u grootse, diepe bas met totale
vrijheid. Ga waar u wilt met zeer sterke connectiviteit en de extra lange levensduur van
de batterij, plus een compact oplaadetui. Met stabiliteitsvin voor een stevige pasvorm.
Meer bas
• Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen
• Luidsprekerdrivers van 8,2 mm
• Superieure geluidsisolatie
Optimaal comfort
• Stabiliteitsvin voor stevige pasvorm
• Caps in 3 maten voor persoonlijke pasvorm
• Beheer gesprekken, muziek en volume
• Handig handsfree bellen
Draadloos
• Draadloze Bluetooth-technologie
• Oplaadbare batterij voor een afspeelduur van maximaal 6 uur
• Compact oplaadetui met koord
• USB-oplaadkabel
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Kenmerken
3 capformaten

Grootse, diepe bas

Oplaadcassette

Siliconen oorcaps in 3 maten voor een betere,
persoonlijke pasvorm.

De grootse, krachtige bas laat u de beat echt
voelen. Laat u niet misleiden door de
gestroomlijnde behuizing — speciaal
afgestemde drivers en basopeningen
produceren ultra-lage frequenties voor het
unieke BASS+-geluid.

Het lichte, compacte oplaadetui bevat een
handig koord om aan uw tas te bevestigen
zodat u uw handen vrij houdt.

Afspeelduur: 6 + 6 uur

Handsfree bellen

Bluetooth

6 uur afspeelduur is genoeg om van uw muziek
te genieten tijdens lange sessies. Aansluiting op
het oplaadetui levert nog eens zes uur
afspeelduur op.
8,2 mm drivers

Handig handsfree bellen met microfoon en
Bluetooth® 4,1
Koppel de hoofdtelefoon eenvoudig met een
Bluetooth-apparaat voor draadloze muziek.

Ruisisolatie

Bedieningsknoppen

Hoofdtelefoon beschikt over BASS+ en
luidsprekerdrivers van 8,2 mm die een grootse,
diepe bas produceren.

Bediening in één klik. Eén, twee en drie keer
klikken activeert verschillende functies in
verschillende standen, voor eenvoudige
bediening. Of u nu muziek afspeelt of belt.

Met behulp van een akoestisch design met
gesloten achterkant houdt de BASS+hoofdtelefoon achtergrondgeluiden buiten en
laat fantastisch geluid binnen, met verbeterde
passieve geluidsisolatie om je meer in je muziek
te laten opgaan.
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Specificaties
Ontwerp

• Kleur: Zwart

Geluid
•
•
•
•
•
•
•

Akoestisch systeem: Gesloten
Magneettype: NdFeB
Impedantie: 16 ohm
Diameter van luidspreker: 8,2 mm
Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
Gevoeligheid: 107 dB
Diafragma: PET

Connectiviteit

• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versie: 4,1
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Comfort

• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen,
Oproep weigeren, Schakelen tussen muziek en
gesprekken

Accessoires

• USB-kabel
• Oplaadcassette
• Oorcaps: 3 maten

Vermogen

•
•
•
•

Oplaadbaar
Stand-bytijd: 50 uur
Spreektijd: 6 uur
Afspeeltijd muziek: 6 uur

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
4,85 x 9,95 x 4,85 cm
• Gewicht: 0,091 kg

Afmetingen van de verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•

Verpakkingstype: Karton
Aantal producten: 1
Type schap: Beide
Afmetingen van verpakking (B x H x D):
9,65 x 17,4 x 5,25 cm
Brutogewicht: 0,165 kg
Nettogewicht: 0,111 kg
Gewicht van de verpakking: 0,054 kg
EAN: 69 51613 98155 9

Omdoos
•
•
•
•
•
•

Aantal consumentenverpakkingen: 3
Omdoos (L x B x H): 17 x 10,8 x 19 cm
Brutogewicht: 0,61 kg
Gewicht van de verpakking: 0,277 kg
GTIN: 1 69 51613 98155 6
Nettogewicht: 0,333 kg

•

• Batterijtype: Li-Polymer
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* De werkelijke resultaten kunnen variëren

