
 

 

Philips BASS+
Mikrofoniga kõrvaklapid

40 mm elemendid/suletud tagaosa

Kõrva katvad
Pehmed padjandid
Kompaktne kokkupandav disain

SHL3175WT
Tunneta seda. BASS+

Philipsi BASS+ kõrvaklapid lisavad muusikale võimsat ja jõulist bassi. Stiilse ja tugeva 
korpusega võimsat ja jõulist heli esitavad kõrva katvad kõrvaklapid on mõeldud neile, kes 
tahavad nautida võimsamat bassi ilma lisakoormata.

Tugev bass
• Võimas ja jõuline bass, mida tunnete
• 40 mm neodüümist kõlarid
• Suurepärane heliisolatsioon

Tõeline mugavus
• Seadistatavad klapid ja peavõru tagavad optimaalse mugavuse
• Pehmed padjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise

Stiilne disain
• Lihtsaks hoiustamiseks ja kaasaskandmiseks kompaktsesse vormi kokku pakitav.
• Kaugjuhtimispult vabakäekõnedeks ja muusika kuulamiseks



 40 mm kõlarid

40 mm neodüümist kõlarid tagavad tugeva ja jõulise 
bassiheli

Võimas, jõuline bass

Võimas bass, mis pakub paremat kuulamisnaudingut. 
Ärge laske õhukesel disainil end petta – tänu 
spetsiaalselt disainitud bassikanalile ja spetsiaalselt 
häälestatud draiveritele tagavad need kõrvaklapid 
ülimadalad helisagedused, pakkudes ainulaadset 
Bass+ heli. Kasutatud on eraldiseisvaid akustilisi 
helitugevusi, et tagada stabiilne bass mis tahes 
olukorras.

Kompaktne kokkupandav disain

Ainulaadne kompaktne kokkupandav disain pakub 
parimat kogemust liikvel olles. Kõrvaklapid saab kas 
kokku murda või kompaktseks kokku voltida, et neid 
oleks lihtne kaasas kanda ja hoiule panna.

Pehmed padjandid

Pehmed hingavast materjalist kõrvapadjandid sobivad 
väga mugavalt pikaajaliseks kuulamiseks

Heliisolatsioon
Suletud tüüpi akustika blokeerib ümbritseva müra ja 
pakub paremat heli.

Reguleeritavad kõrvaklapid

Optimaalse sobivusega BASS+ kõrvaklappidel on 
pöörlevad klapid ja reguleeritav peavõru ning klapid 
sobivad kasutamiseks kõigile.

Käed-vabad helistamine

Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab 
lugusid esitada või esitamist peatada ja kõnedele 
vastata lihtsa nupuvajutusega.
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Spetsifikatsioon
Heli
• Helisüsteem: Suletud
• Näivtakistus: 32 oomi
• Magneti tüüp: Neodüüm
• Maksimaalne sisendvõimsus: 40 mW
• Tundlikkus: 104 dB
• Kõlari läbimõõt: 40 mm
• Membraan: PET
• Sagedusvahemik: 8 – 23 500 Hz
• Tüüp: dünaamilised

Ühenduvus
• Juhtme pikkus: 1,2 m
• Juhtmeühendus: kahepoolne
• Liitmik: 3,5 mm
• Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon

Pakendi mõõtmed
• EAN: 69 51613 98154 2
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 7,7 x 8,9 x 2/2 tolli
• Kogukaal: 0,303 kg
• Kogukaal: 0,668 lb
• Kaal pakendita: 0,192 kg
• Kaal pakendita: 0,423 lb
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi kaal: 0,111 kg
• Pakendi kaal: 0,245 lb
• Pakendi tüüp: Papp
• Paigutus riiulil: Mõlemad

Disain
• Värvus: Valge

Väline papp-pakend
• Kogukaal: 2,579 lb
• Kogukaal: 1,17 kg
• GTIN: 1 69 51613 98154 9
• Outer carton (L x L x K): 20,7 x 18,5 x 22,3 cm
• Outer carton (L x L x K): 8,1 x 7,3 x 8,8 tolli
• Kaal pakendita: 1,270 lb
• Kaal pakendita: 0,576 kg
• Pakendite arv: 3
• Pakendi kaal: 1,310 lb
• Pakendi kaal: 0,594 kg

Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 19 x 5 x 18 cm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 7,5 x 2.0 x 7,1 tolli
• Kaal: 0,419 lb
• Kaal: 0,19 kg
•
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