Philips BASS+
Слушалки с микрофон

40 мм мембрани/затворен гръб
С наушници върху цялото ухо
Меки наушници
Компактно сгъване

SHL3175BK

Почувствайте ги. BASS+
Слушалките Philips BASS+ внасят силни отчетливи баси във вашата музика. Побирайки мощни
ударни баси в елегантен и здрав корпус, слушалките със скоби за ушите са проектирани за тези
от вас, които се нуждаят от повече баси в своите ритми без допълнителен обем.
Отчетливи баси
• Силни отчетливи баси, които можете да усетите
• 40 мм неодимови високоговорители
• Превъзходна звукова изолация
Истински комфорт
• Регулируеми наушници и лента за глава за оптимален комфорт
• Меки възглавнички за уши за комфортна продължителна употреба
Елегантен дизайн
• Сгъва се в компактна форма за лесно прибиране и носене
• Дистанционно управление за повиквания и музика със свободни ръце

SHL3175BK/00

Слушалки с микрофон

40 мм мембрани/затворен гръб С наушници върху цялото ухо, Меки наушници, Компактно сгъване

Акценти
40 мм високоговорители

Компактно сгъване

Регулируемо прилепване

40 мм неодимови високоговорители, които
създават силно отчетливи баси

Уникалната компактна сгъваема
конструкция ви осигурява най-доброто
преживяване, когато сте в движение.
Слушалките могат да бъдат с конструкция,
която се сгъва до плоско състояние, или
компактно сгънати за лесно пренасяне и
съхранение.

Проектирани за оптимално прилягане,
слушалките BASS+ разполагат с подвижни
наушници и регулируема лента за глава, за да
може да прилягат идеално на всеки, който
ги носи.

Силни, отчетливи баси

Обаждания със свободни ръце

Меки възглавнички

Мощни баси, идеални за слушане с наслада.
Не се заблуждавайте от елегантния им
дизайн, тъй като специално създадените
отвори за баси и специално настроените
възбудители предоставят изключително
ниски крайни честоти, които осигуряват на
слушалките уникалния емблематичен звук
Bass+. За да се постигне високото качество
на басите за всяка продукция, се използва
отделна акустична мощност.

Меки дишащи възглавнички за уши за
продължително слушане и пълен комфорт
Шумоизолация

Акустичната конструкция от затворен тип,
която блокира околния шум и осигурява подобър звук.

Лесното за използване дистанционно
управление позволява да пускате или
спирате на пауза записите и да отговаряте
на повиквания само с едно натискане на
бутон.
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Спецификации
Звук
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•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Затворена
Импеданс: 32 ома
Тип магнит: Неодимов
Максимална входяща мощност: 40 mW
Чувствителност: 104 dB
Диаметър на високоговорителя: 40 мм
Диафрагма: PET
Честотен обхват: 8 – 23 500 Hz
Тип: динамично

Възможности за свързване

•
•
•
•

Дължина на кабела: 1,2 м
Кабелна връзка: двустранна
Съединител: 3,5 мм
Микрофон: Вграден микрофон

Габарити на опаковката

• EAN: 69 25970 71356 6
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 22,5 x 5,7 см
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
7,7 x 8,9 x 2,2 инч
• Бруто тегло: 0,303 кг
• Бруто тегло: 0,668 lb
• Нето тегло: 0,192 кг
• Нето тегло: 0,423 lb
• Брой включени продукти: 1

Дата на издаване
2019-07-31
Версия: 4.3.5
12 NC: 8670 001 45647
EAN: 69 51613 98153 5
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Тип опаковка: Картон
Тегло на опаковката: 0,111 кг
Тегло на опаковката: 0,245 lb
Начин на поставяне: И двете

Дизайн

• Цвят: Черно

Външен кашон
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Бруто тегло: 2,579 lb
Бруто тегло: 1,17 кг
GTIN: 1 69 25970 71356 3
Външен кашон (л x Ш x В): 20,7 x 18,5 x 22,3 см
Външен кашон (л x Ш x В): 8,1 x 7,3 x 8,8 инч
Нето тегло: 1,27 lb
Нето тегло: 0,576 кг
Брой потребителски опаковки: 3
Тегло на опаковката: 1,309 lb
Тегло на опаковката: 0,594 кг

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
19 x 5 x 18 см
• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
7,5 x 2,0 x 7.1 инч
• Тегло: 0,419 lb
• Тегло: 0,19 кг
•
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