
 

 

Philips
Sluchátka Bluetooth 
Stereo

Na uši
Bílá

SHB4000WT
Čistý a přirozený bezdrátový zvuk

s lehkým designem
Vychutnejte si čistý, přirozený zvuk s mimořádně lehkými bezdrátovými sluchátky SHB4000. 
Jsou vybavena vynikajícími 32mm neodymovými reproduktory a měkkými náušníky: neexistuje 
pohodlnější autentický způsob, jak si užít hudbu i ovládání hovorů přes Bluetooth.

Vynikající kvalita zvuku
• Vychutnejte si čistý, vyvážený zvuk přes 32mm neodymové reproduktory
• Pokročilá redukce ozvěny a šumu pro křišťálově čisté hovory

Pohodlnější při dlouhodobém nošení
• Předem nakloněné náušníky zajišťují zvuk bez rušení
• Měkké polstrování pro dlouhodobé pohodlné nošení

Padne vám do oka i do uší
• Praktický 0,6m kabel USB pro snadné nabíjení přes počítač
• Pohodlné bezdrátové ovládání hudby a hovorů pomocí technologie Bluetooth

Funguje se všemi zařízeními, která podporují Bluetooth
• Podporuje mobilní zařízení Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 32mm neodymové reproduktory

Hledáte sluchátka, která by vám zajistila realističtější 
kvalitu vyvážení zvuku? Mimořádně kompaktní a 
přitom ohromně pevné 32mm neodymové 
reproduktory vytvářejí neuvěřitelně silné magnetické 
pole, jehož hlasové detaily a bohatší basové odezvy 
vám předvedou nové stránky starých známých 
melodií.

Redukce ozvěny a šumu
Pokročilá redukce ozvěny a šumu pro křišťálově 
čisté hovory

Předem nakloněné náušníky
Předem nakloněné náušníky zajišťují zvuk bez rušení

Praktický 0,6m nabíjecí kabel USB
Praktický 0,6m kabel USB pro snadné nabíjení přes 
počítač

Bezdrátové ovládání hudby a hovorů
Pokud jde o nikdy nekončící poslech hudby a 
bezstarostné přepínání mezi hudbou a hovory, nic 
nepřekoná Bluetooth! Spárujte sluchátka Philips 
s chytrým telefonem nebo tabletem s technologií 
Bluetooth a užívejte si své oblíbené hity. Klepnutím 
na ovládání náušníků rychle snížíte hlasitost nebo 
pozastavíte přehrávání a přitom můžete zvládnout 
příchozí a odchozí hovory.

Bluetooth 3.0
Podporuje mobilní zařízení Bluetooth 3.0 HSP/HFP/
A2DP/AVRCP

Měkké polstrování

Měkké polstrování pro dlouhodobé pohodlné nošení
SHB4000WT/10
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Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 3.0 + EDR
• Maximální dosah: Až 15 m m

Design
• Barva: Bílá

Spotřeba
• Doba hovoru: 9 h
• Doba v pohotovostním režimu: 200 h
• Doba přehrávání hudby: 9 h
• Typ baterie: Li-Pol

Zvuk
• Frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz
• Typ magnetu: Neodymový
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Impedance: 24 ohmů
• Maximální příkon: 100 mW

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Opakované vytáčení 
posledního čísla, Přidržení hovoru, Přepínání mezi 
hovorem a hudbou

Příslušenství
• Kabel USB: zahrnut pro nabíjení
• Stručný návod k rychlému použití: Včetně

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,366 kg
• Hrubá hmotnost: 0,9389 kg
• Hmotnost obalu: 0,5729 kg
• GTIN: 1 69 23410 72043 0
• Počet spotřebitelských balení: 3

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,122 kg
• Hrubá hmotnost: 0,231 kg
• Hmotnost obalu: 0,109 kg
• EAN: 69 23410 72043 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

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

Specifikace
Sluchátka Bluetooth Stereo
Na uši Bílá
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