
 

 

Philips BASS+
Hoofdtelefoons met 
microfoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

Voor over het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

SHL3175BK
Het BASS+-gevoel

De Philips BASS+-hoofdtelefoon haalt de lage tonen in uw muziek naar boven. Er zit 
verbluffend veel bruisende bas in deze slanke, stevige hoofdtelefoon voor over het oor 
die speciaal ontworpen is om meer bas uit de muziek te halen ondanks het kleine formaat.

Stevige bas
• Grootse, diepe bas die u echt kunt voelen
• Neodymium-luidsprekers van 40 mm
• Superieure geluidsisolatie

Optimaal comfort
• Instelbare oorschelpen en hoofdband voor optimaal comfort
• Zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Gestroomlijnd ontwerp
• Vouwt zich op in een compacte vorm voor eenvoudig opbergen en meenemen
• Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek



 Luidsprekers van 40 mm

40 mm neodymium-luidsprekers die een 
grootse bas produceren

Grootse, diepe bas

Krachtige bas voor nog meer luisterplezier. 
Laat u niet misleiden door het gestroomlijnde 
design — speciaal afgestemde drivers en 
basopeningen produceren ultralage frequenties 
voor het unieke BASS+-geluid. Afzonderlijk 
akoestisch volume wordt gebruikt om in elke 
productie uiterst consistente basprestaties te 
leveren.

Compact opvouwbaar

Door het unieke, compact opvouwbare 
ontwerp kan deze hoofdtelefoon eenvoudig 
mee op reis — plat opvouwbaar, gemakkelijk 
mee te nemen en op te bergen.

Zachte kussens

Zachte, ademende oorkussens voor lange 
luistersessies en verbluffend comfort

Geluidsisolatie

Gesloten akoestiek blokkeert omgevingsgeluid 
en zorgt voor een beter geluid.

Verstelbare pasvorm

De BASS+-hoofdtelefoon is ontworpen voor 
een optimale pasvorm. Met de draaibare 
oorschelpen en verstelbare hoofdband kan 
elke drager zeker zijn van een geweldige 
pasvorm.

Handsfree bellen

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
kunt u nummers afspelen/pauzeren en 
oproepen beantwoorden met een eenvoudige 
druk op de knop.
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Kenmerken
Hoofdtelefoons met microfoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar
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Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 8 - 23.500 Hz
• Type: dynamisch

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Kabelaansluiting: aan twee kanten
• Aansluiting: 3,5 millimeter
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 69 51613 98153 5
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,7 x 8,9 x 2,2 inch
• Brutogewicht: 0,303 kg
• Brutogewicht: 0,668 lb
• Nettogewicht: 0,192 kg
• Nettogewicht: 0,423 lb
• Aantal producten: 1

• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,111 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,245 lb
• Type schap: Beide

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Omdoos
• Brutogewicht: 2,579 lb
• Brutogewicht: 1,17 kg
• GTIN: 1 69 51613 98153 2
• Omdoos (L x B x H): 20,7 x 18,5 x 22,3 cm
• Omdoos (L x B x H): 8,1 x 7,3 x 8,8 inch
• Nettogewicht: 1,270 lb
• Nettogewicht: 0,576 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,310 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,594 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

19 x 5 x 18 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

7,5 x 2.0 x 7,1 inch
• Gewicht: 0,419 lb
• Gewicht: 0,19 kg
•
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Specificaties
Hoofdtelefoons met microfoon
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar
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