
 

 

„Philips“ BASS+
Ausinės su mikrofonu

40 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos

SHL3175BK
Pajusk tai. „BASS+“

„Philips BASS+“ ausinėse klausoma muzika pasižymi galingais, raiškiais bosais. Galingais, 
energingais bosais ir aptakiu, tvirtu dizainu pasižyminčios ant ausų dedamos ausinės skirtos 
tiems, kurie nori girdėti daugiau mušamų bosų be papildomo svorio.

Raiškūs bosai
• Jaučiami galingi, raiškūs bosai
• 40 mm neodimio garsiakalbiai
• Puiki garso izoliacija

Tikras patogumas
• Reguliuojami ausinių kaušeliai ir galvos juosta, kad būtų optimaliai patogu
• Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines

Aptakus dizainas
• Kompaktiškai susilanksto, todėl patogu laikyti ir neštis
• Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui



 40 mm garsiakalbiai

40 mm neodimio garsiakalbiai, skleidžiantys 
galingus, raiškius bosus

Galingi, raiškūs bosai.

Girdėdami galingus bosus mėgausitės labiau. 
Neapsigaukite matydami elegantišką dizainą, 
nes specialios, bosams skirtos angos ir 
specialiai suderinti garsiakalbiai skleidžia itin 
žemus dažnius, todėl ausinės pasižymi unikalia 
„Bass+“ garso melodija. Atskiras akustinis 
garsas naudojamas didelės darnos bosams 
kiekviename kūrinyje užtikrinti.

Kompaktiškai sulankstomos

Unikalų, kompaktiškai sulankstomą dizainą 
geriausiai panaudosite keliaudami. Ausines 
galima arba lygiai, arba kompaktiškai 
sulankstyti, kad būtų lengva nešti arba laikyti.

Minkštos pagalvėlės

Minkštos ir orui laidžios ausų pagalvėlės – 
jausitės labai patogiai net ilgai klausydamiesi

Garso izoliacija

Uždaro tipo akustika izoliuoja aplinkinį 
triukšmą ir skleidžia geresnį garsą.

Reguliuojamas lankelis

Sukurta taip, kad optimaliai tiktų, „BASS+“ 
ausinės turi pakreipiamus ausinių kaušelius ir 
reguliuojamą galvos juostą, kad puikiai tiktų 
visiems dėvintiems.

Skambučiai su laisvų rankų įranga

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas 
leidžia paleisti arba pristabdyti garso įrašus ir 
atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną 
mygtuką.
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Ypatybės
Ausinės su mikrofonu
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Ausis uždengiančios, Minkštos ausų pagalvėlės, Kompaktiškai sulanks-
tomos



Išleidimo data 2022-05-09

Versija: 7.3.6

12 NC: 8670 001 45647
EAN: 69 51613 98153 5

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 40 mW
• Jautrumas: 104 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Diafragma: PET
• Dažnių diapazonas: 8–23 500 Hz
• Tipas: dinaminis

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Laido jungtis: dvipusė
• Jungtis: 3,5 mm
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas

Pakavimo matmenys
• EAN: 69 51613 98153 5
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

7,7 x 8,9 x 2,2 in
• Bendras svoris: 0,303 kg
• Bendras svoris: 0,668 svarų
• Grynasis svoris: 0,192 kg
• Grynasis svoris: 0,423 svarų

• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,111 kg
• Pakuotės svoris: 0,245 svarų
• Išdėstymo tipas: Abu

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,579 svarų
• Bendras svoris: 1,17 kg
• GTIN: 1 69 51613 98153 2
• Outer carton (L x W x H): 20,7 x 18,5 x 22,3 cm
• Outer carton (L x W x H): 8,1 x 7,3 x 8,8 in
• Grynasis svoris: 1,270 svarų
• Grynasis svoris: 0,576 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 1,310 svarų
• Pakuotės svoris: 0,594 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 19 x 5 x 18 cm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

7,5 x 2,0 x 7,1 in
• Svoris: 0,419 svarų
• Svoris: 0,19 kg
•
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Specifikacijos
Ausinės su mikrofonu
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Ausis uždengiančios, Minkštos ausų pagalvėlės, Kompaktiškai sulanks-
tomos
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