
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe 
Bluetooth®

Przetw. o śr. 8,2 mm / zamknięta 

konst.

Dokanałowe
6 + 6 godzin odtwarzania
Pewne dopasowanie

SHB4385BK
Poczuj moc. BASS+

Bezprzewodowe słuchawki Philips BASS+ True zapewniają mocne, głośne basy i całkowitą swobodę 

ruchów. Poczuj wolność i korzystaj ze stabilnego połączenia, bardzo długiego czasu pracy akumulatora 

oraz niewielkiego etui. Słuchawki zaprojektowano tak, by zapewniały stabilne dopasowanie.

Więcej basów
• Mocne, głośne basy, które można poczuć
• Przetworniki głośnika o średnicy 8,2 mm
• Doskonała izolacja szumów

Prawdziwy komfort
• Stabilna konstrukcja zapewnia pewne dopasowanie
• Trzy rozmiary nakładek zapewniają indywidualne dopasowanie
• Kontroluj rozmowy, muzykę oraz głośność
• Wygodne połączenia w trybie głośnomówiącym

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



 Trzy rozmiary nakładek

Silikonowe wkładki douszne występują w 
trzech rozmiarach, aby zapewnić lepsze, 
indywidualne dopasowanie.

6 + 6 godzin odtwarzania

Sześć godzin odtwarzania da Ci radość z 
muzyki przez długi czas. Etui do ładowania 
pozwoli wydłużyć te chwile o kolejne sześć 
godzin.

Przetworniki o średnicy 8,2 mm

Słuchawki BASS+ posiadają przetworniki o 
średnicy 8,2 mm. Które zapewniają mocne i 
głośne basy.

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+.

Bluetooth

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

Przyciski sterujące

Do sterowania wystarczy jedno kliknięcie. 
Pojedyncze, podwójne lub potrójne kliknięcie 
aktywuje różne funkcje w różnych trybach, aby 

ułatwić kontrolowanie odtwarzanej muzyki lub 
przeprowadzanej rozmowy.

Etui do ładowania

Lekkie i kompaktowe etui do ładowania jest 
wyposażone w smycz, dzięki której przyczepisz 
je do torby, zapewniając sobie swobodę ruchu.

Połączenia w trybie głośnomówiącym

Wygodne prowadzenie rozmów w trybie 
głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i 
technologii Bluetooth® 4.1

Redukcja szumów

Zamknięta konstrukcja słuchawek BASS+ 
umożliwia redukcję szumów otoczenia, aby 
zachować czystość dźwięku w ich wnętrzu za 
pomocą polepszonej pasywnej izolacji 
szumów, która pozwoli cieszyć się muzyką 
jeszcze bardziej.
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Wykończenie
• Kolor: Czarna

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Impedancja: 16 omów
• Średnica głośnika: 8,2 mm
• Zakres częstotliwości: 9–21 000 Hz
• 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, Odrzucanie połączenia, Przełączanie 
między rozmową i muzyką

Akcesoria
• Przewód USB
• Etui do ładowania
• Nakładki douszne: 3 rozmiary

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy

• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 50 godz.
• Czas rozmów: 6 godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 6 godz.

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

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

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,65 x 17,4 x 5,25 cm
• Waga brutto: 0,165 kg
• Waga netto: 0,111 kg
• Waga opakowania: 0,054 kg
• EAN: 69 51613 98155 9

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

17 x 10,8 x 19 cm
• Waga brutto: 0,61 kg
• Waga opakowania: 0,277 kg
• GTIN: 1 69 51613 98155 6
• Waga netto: 0,333 kg
•
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Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Przetw. o śr. 8,2 mm / zamknięta konst. Dokanałowe, 6 + 6 godzin odtwarzania, Pewne dopasowanie

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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