
 

 

Philips
Căști stereo Bluetooth

Auriculară
Negru

SHB4000
Sunet clar şi natural wireless

cu design cu greutate redusă
Savuraţi un sunet clar şi natural cu căştile ultra-uşoare wireless SHB4000. Echipate cu drivere 
superioare de 32 mm din neodim şi pernuţe moi, nu există o modalitate mai confortabilă şi 
mai autentică de a vă bucura de control prin Bluetooth pentru muzică şi apeluri.

Sunet de calitate premium
• Bucuraţi-vă de experienţa sunetului natural, echilibrat, cu driverele din neodim de 32 mm
• Reducerea avansată a ecoului și a zgomotelor pentru apeluri de o claritate excepţională

Purtare confortabilă timp îndelungat
• Cupele pentru urechi preînclinate asigură un sunet fără întreruperi
• Pernuţe moi pentru confort prelungit la purtare

Se potrivește stilului dvs. de viaţă și urechilor în egală măsură
• Cablu USB portabil de 0,6 m pentru reîncărcare ușoară la PC
• Confortul controlului wireless al muzicii și apelurilor prin Bluetooth

Compatibil cu orice dispozitiv cu Bluetooth activat
• Acceptă dispozitive mobile cu Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Drivere din neodim de 32 mm

Căutaţi căști care să vă ofere o calitate a echilibrului 
sunetului mai realistă? Driverele din neodim de 32 de 
mm, ultracompacte și totuși incredibil de puternice, 
produc un câmp magnetic puternic ale cărui detalii 
de voce și bas vă vor arăta noi dimensiuni ale 
melodiilor vechi pe care le cunoașteţi deja.

Reducerea zgomotelor și a ecoului
Reducerea avansată a ecoului și a zgomotelor pentru 
apeluri de o claritate excepţională

Cupe pentru urechi preînclinate
Cupele pentru urechi preînclinate asigură un sunet 
fără întreruperi

Cablu de încărcare USB portabil de 0,6 
m
Cablu USB portabil de 0,6 m pentru reîncărcare 
ușoară la PC

Control wireless pentru muzică și 
apeluri
Când vine vorba despre plăcerea ascultării continue 
a muzicii și despre comutarea fără bătăi de cap între 
muzică și apeluri, nimic nu egalează Bluetooth! 
Pentru a vă bucura de hiturile preferate, este 
suficient să vă sincronizaţi casca Philips cu 
smartphone-ul sau tableta cu Bluetooth activat. O 
atingere a comenzii intuitive a fiecărei cupe este tot 
ceea ce este nevoie pentru a reduce volumul sau a 
întrerupe o melodie pentru a gestiona apelurile pe 
care le preluaţi sau le efectuaţi.

Bluetooth 3.0
Acceptă dispozitive mobile cu Bluetooth 3.0 HSP/
HFP/A2DP/AVRCP

Pernuţe moi

Pernuţe moi pentru confort prelungit la purtare
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Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă: Inclus
• Cablu USB: Inclus pentru încărcare

Design
• Culoare: Negru

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază maximă: Până la 15 m m
• Versiune Bluetooth: 3.0+EDR

Confort
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, 

Respingere apel, Reapelare a ultimului număr, Apel 
blocat, Comutaţi între apel și muzică

• Controlul volumului

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Timp de redare muzică: 9 oră
• Durată standby: 200 de ore
• Timp de convorbire: 9 ore

Sunet
• Gamă de frecvenţe: 20 - 20 000 Hz
• Impedanţă: 24 ohmi

• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Diametru difuzor: 32 mm

Cutie exterioară
• Greutate brută: 0,9389 kg
• GTIN: 1 69 23410 72042 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Greutate netă: 0,366 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,5729 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• EAN: 69 23410 72042 6
• Greutate brută: 0,231 kg
• Greutate netă: 0,122 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Greutate proprie: 0,109 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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