
 

 

Philips BASS+
Sluchátka s mikrofonem

40mm reproduktory / uzavřená

Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Kompaktní skládací

SHL3175WT
Zažijte BASS+

Sluchátka Philips BASS+ přináší hluboké, silné basy zpět do vaší hudby. Tato sluchátka 
přes uši s výkonnými tepajícími basy v elegantním a odolném provedení jsou určena těm, 
kdo potřebují hlubší basy bez nadbytečného objemu.

Důrazné basy
• Hluboké silné basy, které cítíte
• 40mm neodymové reproduktory
• Skvělá zvuková izolace

Opravdové pohodlí
• Nastavitelné náušníky a oblouk pro optimální pohodlí
• Měkké polstrování sluchátek pro pohodlí při dlouhém nošení

Elegantní provedení
• Poskládají se do kompaktní podoby kvůli snadnému skladování a přenášení
• Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu



 40mm reproduktory

40mm neodymové reproduktory vytvářející skvělé 
basy

Hluboké silné basy

Výkonné basy, které vylepší zážitek z poslechu. 
Nenechte se zmást jejich uhlazeným designem. 
Speciálně navržený basový průduch a vyladěné 
drivery vytvářejí mimořádně nízké koncové 
frekvence, které sluchátkům zajišťují jedinečný 
typický zvuk Bass+. Samostatná akustická hlasitost 
zajišťuje vysoce konzistentní basový výkon při každé 
produkci.

Kompaktní skládání

Jedinečný kompaktní skládací design vám zajistí ty 
nejlepší možnosti na cestách. Sluchátka je možné 
složit rovně nebo naplocho a zajistit tak jejich 
snadnou přenosnost a skladování.

Měkké polstrování

Měkké, prodyšné polstrování sluchátek pro 
dlouhotrvající poslech a pohodlí.

Zvuková izolace
Uzavřená akustika blokuje okolní hluk a zajišťuje 
lepší zvuk.

Nastavitelné upevnění

Sluchátka BASS+ jsou navržená pro optimální 
uchycení a jsou vybavena otočnými náušníky 
a nastavitelným sluchátkovým obloukem, aby skvěle 
padly každému.

Hovory handsfree

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje 
pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory 
jediným stisknutím tlačítka.
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Specifikace
Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Impedance: 32 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 40 mW
• Citlivost: 104 dB
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Membrána: PET
• Frekvenční rozsah: 8–23 500 Hz
• Typ: dynamický

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,2 m
• Kabelové propojení: dvoustranný
• Konektor: 3,5 mm
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon

Rozměry balení
• EAN: 69 51613 98154 2
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 8,9 x 2,2 palců
• Hrubá hmotnost: 0,303 kg
• Hrubá hmotnost: 0,668 lb
• Čistá hmotnost: 0,192 kg
• Čistá hmotnost: 0,423 lb
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,111 kg
• Hmotnost obalu: 0,245 lb
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Design
• Barva: Bílá

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,579 lb
• Hrubá hmotnost: 1,17 kg
• GTIN: 1 69 51613 98154 9
• Vnější obal (D x Š x V): 20,7 x 18,5 x 22,3 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 8,1 x 7,3 x 8,8 palců
• Čistá hmotnost: 1,270 lb
• Čistá hmotnost: 0,576 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,310 lb
• Hmotnost obalu: 0,594 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 19 x 5 x 18 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

7,5 x 2,0 x 7,1 palců
• Hmotnost: 0,419 lb
• Hmotnost: 0,19 kg
•
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