
 

 

Philips
Headset stereo Bluetooth

On-ear
Hitam

SHB4000
Suara nirkabel yang jernih dan alami

dengan desain ringan
Nikmati suara jernih dan alami dengan headphone nirkabel SHB4000 yang sangat ringan. 
Dilengkapi driver Neodymium 32mm superior dan bantalan lembut, tidak ada cara yang 
lebih autentik untuk menikmati kendali panggilan dan musik Bluetooth.

Kualitas suara premium
• Nikmati suara alami dan seimbang lewat driver neodymium 32 mm
• Reduksi echo dan noise yang canggih untuk panggilan suara sejernih kristal

Kenyamanan pemakaian yang lebih lama
• Earshell miring menjamin suara tanpa gangguan
• Bantalan lembut untuk kenyamanan pemakaian jangka panjang

Cocok untuk telinga dan keseharian Anda
• Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis untuk mengisi ulang lewat PC
• Kenyamanan kontrol musik & panggilan nirkabel yang didukung Bluetooth

Bisa digunakan dengan semua perangkat yang didukung Bluetooth
• Mendukung perangkat seluler Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Driver neodymium 32mm

Mencari headset yang memberikan kualitas suara 
seimbang dan nyata? Sangat ringkas juga kuat, driver 
neodymium 32 mm menghasilkan bidang magnet 
yang kuat dengan detail vokal dan respons bass lebih 
kaya yang akan menunjukkan sisi baru dari nada-nada 
lama yang sudah sangat Anda kenal.

Reduksi echo dan noise
Reduksi echo dan noise yang canggih untuk panggilan 
suara sejernih kristal

Earshell miring
Earshell miring menjamin suara tanpa gangguan

Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis
Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis untuk mengisi 
ulang lewat PC

Kontrol musik & panggilan nirkabel
Saat mencari pilihan untuk dapat menikmati musik 
tanpa henti sekaligus cara mudah untuk beralih 
antara musik dan panggilan telepon, jawabannya 
adalah Bluetooth! Untuk menikmati lagu favorit, 
cukup pasangkan headset Philips dengan smartphone 
atau tablet berkemampuan Bluetooth. Hanya perlu 
satu ketukan di setiap kontrol earshell yang intuitif 
untuk mengecilkan volume atau menjeda lagu saat 
menerima atau membuat panggilan telepon.

Bluetooth 3.0
Mendukung perangkat seluler Bluetooth 3.0 HSP/
HFP/A2DP/AVRCP

Bantalan lembut

Bantalan lembut untuk kenyamanan pemakaian 
jangka panjang
SHB4000/00
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Desain
• Warna: Hitam

Dimensi kemasan
• EAN: 69 23410 71761 7
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• Berat kotor: 0,231 kg
• Berat bersih: 0,122 kg
• Berat tara: 0,109 kg
• Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar
• Berat kotor: 0,9389 kg
• GTIN: 1 69 23410 71761 4
• Outer carton (L x L x T): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Berat bersih: 0,366 kg
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Berat tara: 0,5729 kg

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 16,6 x 15,5 x 6,3 cm
• Berat: 0,077 kg

Aksesori
• Panduan cepat: Termasuk
• Kabel USB: Disertakan untuk mengisi daya

Konektivitas
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Jangkauan maksimal: Hingga 15 m m
• Versi Bluetooth: 3.0+EDR

Nyaman
• Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan, 

Tolak Panggilan, Panggil ulang nomor terakhir, 
Panggilan Ditahan, Beralih antara panggilan dan 
musik

• Kontrol volume

Daya
• Jenis Baterai: LI-Polymer
• Waktu putar musik: 9 jam
• Waktu siaga: 200 jam
• Waktu bicara: 9 jam

Suara
• Jangkauan frekuensi: 20 -20.000 Hz
• Impedansi: 24 ohm
• Tipe magnet: Neodymium
• Input daya maksimum: 100 mW
• Diameter speaker: 32 mm
•
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