
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy 
stereo Bluetooth

Nauszne
Biały

SHB4000WT
Czysty, naturalny dźwięk bezprzewodowy

lekka konstrukcja
Ciesz się czystym, naturalnym dźwiękiem, korzystając z niezwykle lekkiego, bezprzewodowego zestawu 

słuchawkowego SHB4000. Dzięki doskonałym neodymowym przetwornikom o średnicy 32 mm i 

miękkim poduszkom można w naprawdę wygodny sposób słuchać muzyki przez Bluetooth i sterować 

połączeniami.

Rewelacyjna jakość dźwięku
• Ciesz się zrównoważonym, naturalnym brzmieniem generowanym przez 32-milimetrowe 

przetworniki neodymowe
• Zaawansowane funkcje redukcji echa i szumów zapewniają czysty dźwięk podczas rozmów

Wygodne noszenie przez dłuższy czas
• Nachylone elementy nauszne zapewniają dźwięk bez zakłóceń
• Miękkie poduszki zapewniają komfort noszenia na przez dłuższy czas

Urządzenie dopasowane do Twojego stylu życia i Twoich uszu
• Poręczny przewód USB 0,6 m umożliwiający łatwe ładowanie produktu za pośrednictwem 

komputera
• Bezprzewodowa transmisja muzyki przez Bluetooth i wygodne sterowanie połączeniami

Zgodność ze wszystkimi urządzeniami z obsługą Bluetooth
• Obsługa urządzeń Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 32-milimetrowe przetworniki 
neodymowe

Szukasz zestawu słuchawkowego, który oferuje 
wyższą jakość i lepsze zrównoważenie dźwięku? 32-
milimetrowe przetworniki neodymowe, małe, ale 
niezwykle potężne, wytwarzają silne pole 
magnetyczne, a co za tym idzie uwydatniają detale 
wokalne i zwiększają głębię basów. Dzięki temu 
odkryjesz nowe strony znanych utworów.

Redukcja echa i szumów
Zaawansowane funkcje redukcji echa i szumów 
zapewniają czysty dźwięk podczas rozmów

Nachylone elementy nauszne
Nachylone elementy nauszne zapewniają dźwięk bez 
zakłóceń

Poręczny przewód do ładowania USB 
0,6 m
Poręczny przewód USB 0,6 m umożliwiający łatwe 
ładowanie produktu za pośrednictwem komputera

Bezprzewodowa transmisja muzyki i 
sterowanie połączeniami
Jeśli chodzi o nieograniczoną przyjemność płynącą ze 
słuchania muzyki oraz łatwe przełączanie między 
utworami i połączeniami telefonicznymi, nic nie jest 
w stanie równać się z technologią Bluetooth! Aby 
posłuchać ulubionych hitów, wystarczy sparować 
zestaw słuchawkowy firmy Philips ze smartfonem lub 
tabletem obsługującym technologię Bluetooth. Jedno 
dotknięcie intuicyjnych przycisków sterujących, 
które znajdują się na słuchawkach, pozwala 
zmniejszyć głośność lub wstrzymać odtwarzanie 
utworu podczas odbierania i wykonywania połączeń.

Bluetooth 3.0
Obsługa urządzeń Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/
AVRCP

Miękkie poduszki

Miękkie poduszki zapewniają komfort noszenia na 
przez dłuższy czas
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Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 3.0+EDR
• Maksymalny zasięg: Do 15 m m

Wzornictwo
• Kolor: Biały

Moc
• Czas rozmów: 9 godz.
• Czas gotowości: 200 godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 9 godz.
• Typ baterii: litowo-polimerowy

Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Średnica głośnika: 32 mm
• Impedancja: 24 omy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Odrzucanie połączenia, Wybieranie 
ostatniego numeru, Zawieszanie połączeń, 
Przełączanie między rozmową i muzyką

Akcesoria
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania
• Skrócona instrukcja obsługi: W zestawie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Waga netto: 0,366 kg
• Waga brutto: 0,9389 kg
• Ciężar opakowania: 0,5729 kg
• GTIN: 1 69 23410 72043 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• Waga netto: 0,122 kg
• Waga brutto: 0,231 kg
• Ciężar opakowania: 0,109 kg
• EAN: 69 23410 72043 3
• Liczba produktów w zestawie: 1

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth
Nauszne Biały
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