
 

 

Philips
Stereofónne slúchadlá 
Bluetooth

Na uši
Čierna

SHB4000
Čistý a prirodzený bezdrôtový zvuk

a ľahká konštrukcia
Vychutnajte si jasný a prirodzený zvuk vďaka mimoriadne ľahkej náhlavnej súprave 
SHB4000. Obsahuje špičkové 32 mm neodýmiové budiče a mäkké vankúšiky na uši. 
Pohodlnejší spôsob počúvania hudby a ovládania hovorov cez Bluetooth už nenájdete!

Prvotriedna kvalita zvuku
• Vychutnajte si vyvážený a prirodzený zvuk s 32 mm neodýmiovými budičmi
• Špičkové potlačenie ozveny a šumu pre krištáľovo čisté hovory

Dlhšie pohodlie pri nosení
• Naklonené náušníky zabezpečia zvuk bez rušenia
• Mäkké náušníky poskytujú dlhšie pohodlie pri nosení

Pohodlne sa prispôsobí vašim ušiam aj vášmu životu
• Praktický 0,6 m nabíjací kábel s konektorom USB na jednoduché nabíjanie cez počítač
• Praktické bezdrôtové ovládanie hudby a hovorov cez Bluetooth

Podporuje všetky zariadenia s technológiou Bluetooth
• Podporuje mobilné zariadenia kompatibilné s Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 32 mm neodýmiové budiče

Hľadáte slúchadlá, ktoré vám poskytnú vernejší a 
vyváženejší zvuk s vysokou kvalitou? Ultra 
kompaktné, no neuveriteľne výkonné 32 mm 
neodýmiové budiče vytvárajú silné magnetické pole a 
prinášajú zvuk s hlasovými detailmi a bohatšou 
basovou odozvou, ktoré vdýchnu nový život aj 
starým známym skladbám.

Potlačenie ozveny a šumu
Špičkové potlačenie ozveny a šumu pre krištáľovo 
čisté hovory

Naklonené náušníky
Naklonené náušníky zabezpečia zvuk bez rušenia

Praktický 0,6 m nabíjací kábel USB
Praktický 0,6 m nabíjací kábel s konektorom USB na 
jednoduché nabíjanie cez počítač

Bezdrôtové ovládanie hudby a hovorov
Ak hľadáte nekonečnú zábavu pri počúvaní hudby a 
bezproblémové prepínanie medzi hudbou a hovormi, 
technológii Bluetooth sa nič nevyrovná! Stačí 
spárovať slúchadlovú súpravu Philips so smartfónom 
alebo tabletom s technológiou Bluetooth a môžete 
počúvať svoje obľúbené hity. Na zníženie hlasitosti 
alebo pozastavenie skladby kvôli hovorom potom 
stačí poklepať na intuitívne ovládacie prvky na 
niektorom slúchadle.

Bluetooth 3.0
Podporuje mobilné zariadenia kompatibilné 
s Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Mäkké náušníky

Mäkké náušníky poskytujú dlhšie pohodlie pri nosení
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Príslušenstvo
• Stručná príručka spustenia: Pribalené
• USB kábel: Pribalený na nabíjanie

Dizajn
• Farba: Čierna

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximálny rozsah: až do 15 m m
• Verzia rozhrania Bluetooth: 3.0 + EDR

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, 

Odmietnutie hovoru, Opätovné vytočenie 
posledného čísla, Podržať hovor, Prepínanie medzi 
hovorom a hudbou

• Ovlád. hlasitosti: áno

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Doba prehrávania hudby: 9 hod
• Pohotovostný čas: 200 hodín
• Čas hovoru: 9 hodín

Zvuk
• Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz

• Impedancia: 24 ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 100 mW
• Priemer reproduktora: 32 mm

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 0,9389 kg
• GTIN: 1 69 23410 72042 3
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Hmotnosť netto: 0,366 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,5729 kg

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• EAN: 69 23410 72042 6
• Hmotnosť brutto: 0,231 kg
• Hmotnosť netto: 0,122 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Hmotnosť obalu: 0,109 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Technické údaje
Stereofónne slúchadlá Bluetooth
Na uši Čierna
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