
 

 

Philips BASS+
Słuchawki z mikrofonem

Przetworniki 40 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki
Kompaktowa składana 
konstrukcja

SHL3175WT
Poczuj moc. BASS+

Słuchawki Philips BASS+ na nowo wypełniają muzykę mocnymi, głośnymi basami. Łącząc w sobie 
potężne brzmienie niskich tonów i elegancką, wytrzymałą obudowę, te słuchawki nauszne są 
przeznaczone dla osób, które potrzebują mocniejszych basów, a nie dużych gabarytów.

Mocne basy
• Mocne, głośne basy, które można poczuć
• 40-milimetrowe głośniki neodymowe
• Doskonała izolacja dźwięku

Prawdziwy komfort
• Regulowane elementy nauszne i opaska na głowę zapewniają optymalny komfort
• Miękkie poduszki gwarantują długotrwały komfort

Smukła konstrukcja
• Możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów ułatwia transport i przechowywanie
• Pilot umożliwia wykonywanie połączeń i słuchanie muzyki bez angażowania rąk



 Głośniki 40 mm

40-milimetrowe głośniki neodymowe generujące 
imponujące basy

Mocne, głośne basy

Pomimo wąskiej konstrukcji uzyskiwany dźwięk 
charakteryzują mocne basy. Za sprawą specjalnie 
zaprojektowanych otworów basowych i specjalnie 
dostrojonych przetworników uzyskiwane są 
ultraniskie częstotliwości nadające słuchawkom 
unikalnej sygnatury dźwiękowej BASS+. Dodatkowo 
wydzielona przestrzeń akustyczna w słuchawkach 
gwarantuje stałą jakość basów.

Kompaktowa składana konstrukcja

Unikalna składana konstrukcja zapewnia wysoki 
komfort użytkowania słuchawek poza domem — 
można je złożyć, dzięki czemu nie ma problemu z ich 
przechowywaniem.

Miękkie poduszki

Miękkie, wentylowane poduszki zapewniają wygodę 
podczas długiego użytkowania.

Izolacja dźwięku
Zamknięta konstrukcja blokuje szumy otoczenia, 
dzięki czemu zapewnia lepszy dźwięk.

Elastyczne dopasowanie

Zaprojektowane z myślą o optymalnym 
dopasowaniu słuchawki BASS+ są wyposażone w 
obrotowe elementy nauszne i regulowany pałąk na 
głowę, co pozwala użytkownikowi dokładnie je 
dopasować.

Swoboda rozmów

Łatwy w obsłudze pilot umożliwia odtwarzanie i 
wstrzymywanie utworów, a także odbieranie 
połączeń poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku.
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Dane techniczne
Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Impedancja: 32 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 40 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 40 mm
• Membrana: Tworzywo PET
• Zakres częstotliwości: 8–23 500 Hz
• Typ: dynamiczny

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Połączenie przewodowe: 2-stronne
• Złącze: 3,5 mm
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Wymiary opakowania
• EAN: 69 51613 98154 2
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 8,9 x 2.2 cale
• Waga brutto: 0,303 kg
• Waga brutto: 0,668 lb
• Waga netto: 0,192 kg
• Waga netto: 0,423 lb
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Ciężar opakowania: 0,111 kg
• Ciężar opakowania: 0,245 lb
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Wykończenie
• Kolor: Biały

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,579 lb
• Waga brutto: 1,17 kg
• GTIN: 1 69 51613 98154 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,7 x 18,5 x 22,3 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8,1 x 7,3 x 8,8 cale
• Waga netto: 1,270 lb
• Waga netto: 0,576 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 1,310 lb
• Ciężar opakowania: 0,594 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

19 x 5 x 18 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

7,5 x 2.0 x 7,1 cale
• Waga: 0,419 lb
• Waga: 0,19 kg
•
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