
 

 

Philips
Στερεοφωνικά ακουστικά 
Bluetooth

Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαύρο

SHB7000
Ασύρματος ήχος υψηλής απόδοσης

με κορυφαία απομόνωση θορύβου
Ακούστε ασύρματη μουσική και μιλήστε απεριόριστες ώρες, με τα υπέροχα άνετα ακουστικά 
Philips SHB7000. Με συνδεσιμότητα Bluetooth, οδηγούς νεοδυμίου 40 χιλιοστών και μαλακά 
μαξιλαράκια που αγκαλιάζουν το αυτί, θα έχετε απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Κορυφαία ποιότητα ήχου
• Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ. για εξαιρετικά πρίμα και βαθιά μπάσα
• Εξελιγμένη μείωση ηχούς και θορύβου για πεντακάθαρες κλήσεις
• Μαξιλαράκια με απομόνωση θορύβου που αγκαλιάζουν το αυτί για να απολαμβάνετε μόνο 
εσείς τη μουσική σας

Φοριούνται άνετα για περισσότερη ώρα
• Πλήρως προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής, για τέλεια εφαρμογή
• Μαλακά μαξιλαράκια από δερματίνη που αγκαλιάζουν το αυτί για άνετη πολύωρη χρήση

Ταιριάζει στη δική σας ζωή
• Bluetooth ή καλώδιο - απολαύστε τη μουσική σας όπως εσείς θέλετε!
• Εύχρηστο καλώδιο φόρτισης USB 0,6 μ., για εύκολη επαναφόρτιση μέσω Η/Υ
• Ασύρματη μουσική Bluetooth και εύκολος έλεγχος των κλήσεων

Λειτουργεί με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth
• Υποστηρίζει φορητές συσκευές Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Οδηγοί νεοδυμίου 40 χιλ.

Θέλετε να απολαύσετε πιο πλούσιο, λεπτομερή 
ήχο από τα ακουστικά σας; Σε εξαιρετικά μικρό 
μέγεθος αν και απίστευτα ισχυροί, οι οδηγοί 
νεοδυμίου 40 χιλ. δημιουργούν ένα ισχυρό 
μαγνητικό πεδίο. Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα 
που προκύπτει είναι πιο λεπτές φωνητικές 
αποχρώσεις και πλουσιότερες αποκρίσεις 
μπάσων που προσθέτουν νέες απροσδόκητες 
διαστάσεις σε μελωδίες που νομίζατε ότι ήδη 
γνωρίζατε καλά.

Μείωση ηχούς και θορύβου
Εξελιγμένη μείωση ηχούς και θορύβου για 
πεντακάθαρες κλήσεις

Μαξιλαράκια με απομόνωση θορύβου

Μαξιλαράκια με απομόνωση θορύβου που 
αγκαλιάζουν το αυτί για να απολαμβάνετε μόνο 
εσείς τη μουσική σας

Πλήρως προσαρμόσιμο στήριγμα 
κεφαλής
Πλήρως προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής, για 
τέλεια εφαρμογή

Μαξιλαράκια από δερματίνη που 
αγκαλιάζουν το αυτί

Τα ακουστικά Philips διαθέτουν μαλακά 
μαξιλαράκια από δερματίνη που αγκαλιάζουν το 
περίγραμμα των αυτιών σας με άνεση και 
ασφάλεια, τόσο που θα ξεχάσετε ότι τα φοράτε! 
Επιπλέον, θα σας προσφέρουν άνετη εφαρμογή 
ανεξάρτητα από το σχήμα του κεφαλιού σας, αλλά 
και ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου. Τι πιο 
συναρπαστικό από το να βυθιστείτε σε μια 
ατελείωτη εμπειρία μουσικής χωρίς καμία 
διακοπή;

Επιλογή με Bluetooth ή καλώδιο
Χάρη στη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 
ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth και βύσμα 3,5 
χιλιοστών για αναπαραγωγή μουσικής, τα νέα 
ακουστικά Bluetooth σας προσφέρουν και στις 
δύο περιπτώσεις μοναδική απόλαυση! Απλά, 
συζεύξτε τα ακουστικά με οποιαδήποτε συσκευή 
με δυνατότητα Bluetooth και απολαύστε ακρόαση 
ασύρματα με πεντακάθαρο ήχο. Εναλλακτικά, 
συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή των 3,5 
χιλιοστών και απολαύστε βαθιά πλούσια 
καθηλωτική εμπειρία ακρόασης. Η επιλογή είναι 
δική σας!

Εύχρηστο καλώδιο φόρτισης USB 0,6 μ.
Εύχρηστο καλώδιο φόρτισης USB 0,6 μ., για 
εύκολη επαναφόρτιση μέσω Η/Υ

Ασύρματος έλεγχος μουσικής και 
κλήσεων
Αν θέλετε να ακούτε μουσική ασταμάτητα και να 
επιστρέφετε εύκολα στη λειτουργία τηλεφώνου, 
τίποτα δεν συγκρίνεται με την τεχνολογία 
Bluetooth! Συζεύξτε τα ακουστικά Philips με το 
smartphone ή το tablet σας με δυνατότητα 
Bluetooth και ελέγξτε τα πάντα με ένα πάτημα.

Bluetooth 3.0
Υποστηρίζει φορητές συσκευές Bluetooth 3.0 
HSP/HFP/A2DP/AVRCP
SHB7000/00

Προδιαγραφές
Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 69 23410 71762 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 21,5 x 8,5 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

7,7 x 8,5 x 3,3 ίντσες
• Μικτό βάρος: 0,382 κ.
• Μικτό βάρος: 0,842 lb
• Καθαρό βάρος: 0,227 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,500 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,342 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,155 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 3,104 lb
• Μικτό βάρος: 1,408 κ.
• GTIN: 1 69 23410 71762 1
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27,3 x 21,3 x 23,5 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,7 x 8,4 x 9,3 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 1,501 lb
• Καθαρό βάρος: 0,681 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1,603 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,727 κ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

6,5 x 7,4 x 3,0 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16,6 x 18,7 x 7,7 εκ.
• Βάρος: 0,176 κ.
• Βάρος: 0,388 lb

Αξεσουάρ
• Καλώδιο ήχου: Καλώδιο ήχου 1,2 μ.
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Περιλαμβάνονται 
στη συσκευασία

• Καλώδιο USB: Συμπεριλαμβάνεται για φόρτιση

Συνδεσιμότητα
• Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 15 μέτρα ιγ

Άνεση
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Απόρριψη κλήσης, Επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, Σίγαση μικροφώνου, Κλήση 
σε αναμονή, Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων και 
μουσικής

• Έλεγχος έντασης ήχου

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Μουσική αναπαραγωγή: 9 ώρ.
• Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: 9 ώρες

Ήχος
• Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Ευαισθησία: 103 dB
•
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