
 

 

Philips BASS+
Slušalke z mikrofonom

32 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo

SHL3075WT
Začutite. BASS+

Slušalke Philips BASS+ bodo glasbo ponovno obogatile z izjemnimi in drznimi nizkimi toni. 
Elegantne in kompaktne slušalke predvajajo močne in poskočne nizke tone ter so 
primerne za vse, ki želijo slišati več nizkih tonov brez dodatne okorne opreme.

Več nizkih tonov
• Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov
• 32-mm pogonske enote zvočnikov
• Odlična zvočna izolacija za večji užitek ob poslušanju

Pravo udobje
• Zasnovano za popolno prileganje
• Mehke ušesne blazinice za udobno dolgotrajno nošenje

Elegantna zasnova
• Povsem zložljiva zasnova za enostavno prenašanje
• Daljinski upravljalnik enostavne uporabe



 32-mm pogonske enote

Slušalke BASS+ z 32-milimetrskimi pogonskimi 
enotami zvočnikov, ki ustvarjajo močne nizke 
tone.

Nastavljive prilagodljive

Slušalke BASS+ se optimalno prilegajo in 
vključujejo vrtljive ušesne školjke in nastavljiv 
naglavni obroč, ki se odlično prilega vsem 
uporabnikom.

Izjemno, drzni nizki toni

To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, 
da resnično čutite ritem. Naj vas elegantna 

oblika ne zavede; posebej uglašene pogonske 
enote in kanali za nizke tone ustvarjajo izredno 
nizke končne frekvence, da dobite edinstven 
zvok BASS+.

Povsem zložljivo

Povsem zložljiva zasnova slušalk BASS+ 
omogoča enostavno zlaganje in shranjevanje, 
zaradi česar so idealen sopotnik.

Prostoročno klicanje

Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, 
saj lahko predvajate ali zaustavite skladbo in 
sprejmete klic le s preprostim pritiskom 
gumba.

Mehke blazinice

Mehke zračne ušesne blazinice zagotavljajo 
izredno udobno dolgotrajno poslušanje.

Zvočna izolacija

Zaprta oblika slušalk BASS+ zadrži hrup iz 
okolice in tako ustvari boljšo zvočno izolacijo 
za večji užitek ob poslušanju.
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Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Tip magneta: NdFeB
• Frekvenčni odziv: 9–23.000 Hz
• Impedanca: 32 Ohm
• Premer zvočnika: 32 mm
• Največja vhodna moč: 40 mW
• Opna: PET
• Občutljivost: 103 dB
• Tip: dinamičen

Povezljivost
• Konektor: 3,5 mm
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon
• Dolžina kabla: 1,2 m

Zasnova
• Barva: Bela

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 13,5 x 18,5 x 4 cm
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 5,3 x 7,3 x 1,6 palec
• Teža: 0,132 kg
• Teža: 0,291 lb

Dimenzije embalaže
• Število priloženih izdelkov: 1

• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 
19,5 x 22,5 x 4,8 cm

• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 
7,7 x 8,9 x 1,9 palec

• Bruto teža: 0,241 kg
• Neto teža: 0,132 kg
• Teža embalaže: 0,109 kg
• Bruto teža: 0,531 lb
• Neto teža: 0,291 lb
• Teža embalaže: 0,240 lb
• EAN: 69 25970 71242 2
• Vrsta embalaže: Karton
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Outer carton (L x Š x V): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Outer carton (L x Š x V): 8,3 x 6,5 x 9,4 palec
• Bruto teža: 0,913 kg
• Neto teža: 0,396 kg
• Teža embalaže: 0,517 kg
• Bruto teža: 2,013 lb
• Neto teža: 0,873 lb
• Teža embalaže: 1,140 lb
• Številka GTIN: 1 69 25970 71242 9
•
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