
 

 

Philips
Austiņas ar mikrofonu

32 mm skaļruņi/noslēgta 

konstrukcija

Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas

SHL3075BK
Izjūti! BASS+

Philips BASS+ austiņas jūsu mūzikai piešķir iespaidīgus, piesātinātus basus. Šīs austiņas ar 
spēcīgiem, izteiksmīgiem basiem plānā, kompaktā dizainā ir radītas tiem, kas vēlas bez 
papildu aprīkojuma baudīt izteiktākus basus.

Izteiksmīgāki basi
• Iespaidīgi basi, ko var sajust
• 32 mm skaļruņi
• Lieliska skaņas izolācija labākai klausīšanās pieredzei

Patiess komforts
• Optimāli piemērotas ikvienam
• Mīksti ausu polsterējumi nodrošina ilgstošu valkāšanas komfortu

Plāns dizains
• Salokāma konstrukcija ērtai pārnēsāšanai
• Vienkārši lietojama tālvadība



 32 mm skaļruņi

BASS+ austiņas ar 32 mm skaļruņiem, kas rada 
piesātinātus, saviļņojošus basus.

Pielāgojams izmērs

BASS+ austiņas ir aprīkotas ar kustīgiem ausu 
spilventiņiem un regulējamu galvas stīpu, lai 
lieliski derētu ikvienam lietotājam.

Iespaidīgi basi

Šie piesātinātie, spēcīgie basi ļauj patiesi izjust 
ritmu. Neļaujiet plānajam dizainam jūs maldināt 

– īpaši noskaņoti skaļruņi un skaņas atveres 
rada ļoti zemas frekvences, kas veido unikālu 
BASS+ skanējumu.

Kompakti salokāmas

Ar plakano, salokāmo konstrukciju BASS+ 
austiņas var viegli salocīt un uzglabāt, tāpēc tās 
ir ideāli piemērotas ņemšanai līdzi ceļā.

Brīvroku zvani

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt 
ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši 
nospiežot pogu.

Mīksti polsteri

Mīksti, gaisu caurlaidīgi ausu polsteri nodrošina 
nemainīgu komfortu ilgstošas lietošanas laikā.

Skaņas izolācija

Ar slēgto akustisko konstrukciju BASS+ 
austiņas aiztur apkārtējo troksni, uzlabojot 
skaņas izolāciju un klausīšanās pieredzi.
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Izceltie produkti
Austiņas ar mikrofonu
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas
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Skaņa
• Akustiskā sistēma: Slēgta
• Magnēta veids: NdFeB
• Frekvences reakcija: 9 - 23 000 Hz
• Pilnā pretestība: 32 omi
• Skaļruņa diametrs: 32 mm
• Maksimālā ieejas jauda: 40 mW
• Membrāna: PET
• Jutība: 103 dB
• Tips: Dinamisks

Savienojamība
• Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
• Savienotājs: 3,5 mm
• Vada garums: 1,2 m

Dizains
• Krāsa: Melna

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

13,5 x 18,5 x 4 cm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

5,3 x 7,3 x 1,6 colla
• Svars: 0,132 kg
• Svars: 0,291 lb

Iesaiņojuma izmēri
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

7,7 x 8,9 x 1,9 colla
• Bruto svars: 0,241 kg
• Neto svars: 0,132 kg
• Taras svars: 0,109 kg
• Bruto svars: 0,531 lb
• Neto svars: 0,291 lb
• Taras svars: 0,240 lb
• EAN: 69 51613 99160 2
• Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Outer carton (L x W x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Outer carton (L x W x H): 8,3 x 6,5 x 9,4 colla
• Bruto svars: 0,913 kg
• Neto svars: 0,396 kg
• Taras svars: 0,517 kg
• Bruto svars: 2,013 lb
• Neto svars: 0,873 lb
• Taras svars: 1,14 lb
• GTIN: 1 69 51613 99160 9
•
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Specifikācijas
Austiņas ar mikrofonu
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas stīpu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas
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