
 

 

Philips
Bluetooth stereo kulaklık

Kulak üstü
Siyah

SHB4000
Net ve doğal kablosuz ses

ve hafif tasarım
Ultra hafif kablosuz SHB4000 kulaklıkla net ve doğal sesin keyfini yaşayın. Üstün 32 mm 
Neodimyum sürücüleri ve yumuşak yastıkları bulunan bu kulaklık, Bluetooth üzerinden 
müzik dinlemenin ve görüşmeleri kontrol etmenin en rahat yoludur.

Üstün ses kalitesi
• 32 mm neodimyum sürücülerle dengeli, doğal sesin keyfini çıkarın
• Kristal netliğinde aramalar için yankı ve gürültü azaltma

Uzun süreli rahat kullanım
• Eğimli kulak modülleri müziğinizin keyfini dikkat dağıtıcı etkenler olmadan çıkarmanızı sağlar
• Daha uzun süre konfor sağlayan yumușak tamponlar

Hayatınıza, kulağınıza uyduğu kadar kolay uyum sağlar
• Șarj ișlemlerini PC'den kolaylıkla gerçekleștirebilmek için kullanıșlı 0,6 m USB kablosu
• Bluetooth özelliğine sahip kablosuz müzik ve çağrı kontrolü kolaylığı

Bluetooth özellikli tüm cihazlarla çalıșır
• Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP mobil cihaz desteği



 32 mm neodimyum sürücüler

Canlı ve dengeli ses kalitesi sunan bir kulaklık mı 
arıyorsunuz? Ultra kompakt yapısına rağmen 
olağanüstü dayanıklı olan 32 mm neodimyum 
sürücülerimiz, eski ve bildiğiniz șarkılarda yeni 
özellikler keșfetmenizi sağlayan ses ayrıntıları ve daha 
zengin bas yanıtları ortaya çıkaran çok güçlü bir 
manyetik alan olușturur.

Yankı ve gürültü azaltma
Kristal netliğinde aramalar için yankı ve gürültü 
azaltma

Eğimli kulak modülleri
Eğimli kulak modülleri müziğinizin keyfini dikkat 
dağıtıcı etkenler olmadan çıkarmanızı sağlar

Kullanıșlı 0,6 m USB șarj kablosu
Șarj ișlemlerini PC'den kolaylıkla gerçekleștirebilmek 
için kullanıșlı 0,6 m USB kablosu

Kablosuz müzik ve çağrı kontrolü
Sınırsız müzik dinleme keyfi ve müzik ile çağrılar 
arasında zahmetsizce geçiși sağlamakta hiçbir ürün 
Bluetooth'u geçemez! En sevdiğiniz parçaları 
dinlemek için, Philips kulaklığınızı Bluetooth özellikli 
akıllı telefon veya tabletinizle eșleștirmeniz yeterli. 
Kulaklığın sezgisel kontrolüne bir kez dokunarak sesi 
kısabilir ve gelen ve giden çağrıları yönetirken çalan 
șarkıyı durdurabilirsiniz.

Bluetooth 3.0
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP mobil cihaz 
desteği

Yumușak yastıklar

Daha uzun süre konfor sağlayan yumușak tamponlar
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Tasarım
• Renk: Siyah

Ambalaj boyutları
• EAN: 69 23410 71761 7
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• Brüt ağırlık: 0,231 kg
• Net ağırlık: 0,122 kg
• Dara ağırlığı: 0,109 kg
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 0,9389 kg
• GTIN: 1 69 23410 71761 4
• Dıș karton (L x G x Y): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Net ağırlık: 0,366 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,5729 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 16,6 x 15,5 x 6,3 cm
• Ağırlık: 0,077 kg

Aksesuarlar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Dahil
• USB kablosu: Șarj için birlikte verilir

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimum kapsama alanı: 15 m'ye kadar m
• Bluetooth sürümü: 3.0+EDR

Kullanılabilirlik
• Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı 

Reddet, Son numarayı tekrar ara, Aramayı Tutma, 
Arama ve müzik arasında geçiș

• Ses seviyesi kontrolü

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Müzik süresi: 9 sa
• Bekleme süresi: 200 saat
• Konușma süresi: 9 saat

Ses
• Frekans aralığı: 20 -20.000 Hz
• Empedans: 24 ohm
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Maksimum güç giriși: 100 mW
• Hoparlör çapı: 32 mm
•
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