
 

 

Philips
Bluetooth-stereoheadset

On-ear
Svart

SHB4000
Klart och naturligt trådlöst ljud

med lätt design
Få klart och naturligt ljud med de lätta, trådlösa SHB4000-hörlurarna. De har överlägsna 
32 mm neodymhögtalarelement och mjuka öronkuddar för det mest bekväma och 
autentiska sättet att lyssna på Bluetooth-musik och hantera samtal.

Förstklassig ljudkvalitet
• Njut av balanserat, naturligt ljud via neodymelement på 32 mm
• Avancerad eko- och brusreducering för kristallklara samtal

Passar både din vardag och dina öron
• Praktisk 0,6 m USB-kabel för enkel laddning via datorn
• Smidig Bluetooth-aktiverad kontroll av musik och samtal

Bekväm att använda längre
• Förvinklade öronsnäckor ger ett ljud utan störningar
• Mjuka kuddar för komfort under längre tid

Fungerar med alla Bluetooth-aktiverade enheter
• Stöder Bluetooth 3.0 för mobila HSP-/HFP-/A2DP-/AVRCP-enheter



 Neodymelement på 32 mm

Letar du efter ett headset som ger dig en mer 
verklighetstrogen ljudbalans? De ultrakompakta, 
otroligt starka neodymelementen på 32 mm 
genererar ett kraftfullt magnetfält vars röstdetaljer 
och fylliga basresponser ger dig en ny upplevelse av 
gamla, bekanta melodier.

Eko- och brusreducering
Avancerad eko- och brusreducering för kristallklara 
samtal

Förvinklade öronsnäckor
Förvinklade öronsnäckor ger ett ljud utan störningar

Praktisk 0,6 m USB-laddningskabel
Praktisk 0,6 m USB-kabel för enkel laddning via 
datorn

Trådlös kontroll av musik och samtal
När det gäller oändlig musiklyssnarglädje och 
problemfri växling mellan musik och samtal slår 
ingenting Bluetooth! För att njuta av dina favoritlåtar 
parar du bara ihop ditt Philips-headset med din 
Bluetooth-aktiverade smarttelefon eller surfplatta. 
En tryckning på varje öronsnäckas intuitiva kontroll 
är all som behövs för att sänka volymen eller pausa 
en låt medan du hanterar inkommande och utgående 
samtal.

Bluetooth 3.0
Stöder Bluetooth 3.0 för mobila HSP-/HFP-/A2DP-/
AVRCP-enheter

Mjuka kuddar

Mjuka kuddar för komfort under längre tid
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Design
• Färg: Svart

Tillbehör
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m m
• Bluetooth-version: 3.0+EDR

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik, 
Ljudavstängning, Växla mellan två samtal

• Volymkontroll

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Uppspelningstid: 9 tim
• Standby-tid: 200 tim
• Samtalstid: 9 tim

Ljud
• Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
• Impedans: 24 ohm

• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Högtalardiameter: 32 mm
• Känslighet: 100 dB
• Akustiskt system: Öppna

Yttre kartong
• Bruttovikt: 0,9389 kg
• GTIN: 1 69 23410 71761 4
• Yttre kartong (L x B x H): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Nettovikt: 0,366 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,5729 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• EAN: 69 23410 71761 7
• Bruttovikt: 0,231 kg
• Nettovikt: 0,122 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,109 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,6 x 15,5 x 6,3 cm
• Vikt: 0,077 kg
•
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