
 

 

Philips
Headset estéreo Bluetooth

Supra-auricular On-ear
Preto

SHB4000
Som wireless nítido e natural

com design leve
Som nítido e natural com os fones de ouvido sem fio ultraleves do modelo SHB4000. 
Com drivers de neodímio de 32 mm e almofadas macias de alta qualidade, não existe 
forma melhor e mais confortável de controlar chamadas e ouvir músicas via Bluetooth.

Qualidade de som superior
• Curta som natural e equilibrado com drivers de neodímio de 32mm
• Redução avançada de ruído e eco para chamadas Crystal Clear

Combinam com você e se ajudam perfeitamente às orelhas
• Cabo prático USB de 0,6 m para fácil carregamento usando o PC
• Praticidade com controle de chamadas e músicas wireless Bluetooth

Conforto duradouro
• Conchas auditivas pré-inclinadas que garantem som sem distúrbios
• Espumas macias para maior conforto durante o uso

Funciona com todos os dispositivos habilitados para Bluetooth
• Compatível com dispositivos móveis HSP/HFP/A2DP/AVRCP Bluetooth 3.0



 Drivers de neodímio de 32 mm

Procurando um headset que oferece qualidade em 
equilíbrio de som e um som mais natural? Os 
ultracompactos e incrivelmente resistentes drivers 
de neodímio de 32mm geram um campo magnético 
potente cujos detalhes vocais e respostas a graves 
eficientes apresentam o outro lado dos ajustes mais 
conhecidos.

Redução de ruído e eco
Redução avançada de ruído e eco para chamadas 
Crystal Clear

Conchas auditivas pré-inclinadas
Conchas auditivas pré-inclinadas que garantem som 
sem distúrbios

Cabo de 0,6 m p/ carreg. USB
Cabo prático USB de 0,6 m para fácil carregamento 
usando o PC

Controle de chamadas e músicas 
wireless
Quando se trata de reprodução agradável de 
músicas o tempo todo e alternância sem 
complicações entre músicas e chamadas, quase nada 
supera o Bluetooth! Para curtir suas músicas 
favoritas, basta emparelhar o headset Philips com o 
tablet ou smartphone compatível com Bluetooth. 
Um toque no controle intuitivo de cada fone é tudo 
que você precisa para diminuir o volume ou pausar 
uma música ao receber ou fazer chamadas.

Bluetooth 3.0
Compatível com dispositivos móveis HSP/HFP/
A2DP/AVRCP Bluetooth 3.0

Almofadas macias

Espumas macias para maior conforto durante o uso
SHB4000/00
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Design
• Cor: Preto

Acessórios
• Guia de início rápido: Conteúdo
• Cabo USB: Incluso para recarga

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Faixa máxima: Até 15m m
• Versão do Bluetooth: 3.0+EDR

Conforto
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada, Recusar chamada, Rediscagem do último 
número, Chamada em espera, Alterne entre 
chamadas e músicas, Microfone mudo, Alternar 
entre 2 chamadas

• Controle de volume

Lig/Desl
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução de músicas: 9 h
• Tempo de espera: 200 h
• Tempo de conversa: 9 h

Som
• Intervalo de frequência: 10 - 22.000 Hz
• Impedância: 24 Ohm
• Tipo de ímã: Neodímio

• Entrada de energia máxima: 100 mW
• Diâmetro da caixa acústica: 32 mm
• Sensibilidade: 100 dB
• Sistema acústico: Abrir

Embalagem externa
• Peso bruto: 0,9389 kg
• GTIN: 1 69 23410 71761 4
• Embalagem externa (L x L x A): 

21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Peso líquido: 0,366 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,5729 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• EAN: 69 23410 71761 7
• Peso bruto: 0,231 kg
• Peso líquido: 0,122 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,109 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,6 x 15,5 x 6,3 cm
• Peso: 0,077 kg
•

Especificações
Headset estéreo Bluetooth
Supra-auricular On-ear Preto
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