
 

 

Philips
Bluetooth-
stereokuulokkeet

Korvat peittävät
Musta

SHB7000
Tehokasta langatonta äänentoistoa

erinomainen kohinanvaimennus
Kuuntele musiikkia ja hallitse puheluita langattomasti erittäin mukavilla Philips SHB7000 -
kuulokkeilla. Bluetooth-yhteys, tehokkaat 40 mm:n neodyymielementi ja pehmeät 
korvatyynyt takaavat täydellinen käyttömukavuuden missä tahansa.

Ensiluokkainen äänenlaatu
• 40 mm:n neodyymielementit takaavat kirkkaan diskantin ja syvän basson
• Edistynyt kaiun- ja kohinanvaimennus selkiyttää puheluita
• Kohinaa vaimentavat korvatyynyt antavat sinun keskittyä musiikkiin

Miellyttävä käytössä pitempään
• Täysin säädettävä kuulokesanka sopii päähän kuin päähän
• Pehmeät nahkatyynyt parantavat käyttömukavuutta

Sopivat elämäntyyliisi yhtä helposti kuin ne sopivat korviisi
• Bluetooth tai johdollinen – valitse itsellesi sopivin!
• Kätevällä 0,6 m USB-kaapelilla voit ladata laitteen tietokoneesta
• Musiikin ja puheluiden hallinta Bluetooth-laitteella

Toimii kaikkien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa
• Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP -yhteensopivuus mobiililaitteissa



 40 mm:n neodyymielementit

Etsikö kuulokkeita, jotka toistavat äänet tarkkoina ja 
yksityiskohtaisina? Valitse nämä pienikokoiset 
kuulokkeet, joiden 40 mm:n neodyymielementtien 
tehokas magneettikenttä takaa tarkat lauluäänet ja 
syvät bassosävyt. Lempimusiikkisi ei ole koskaan 
kuulostanut näin hyvältä!

Kaiun- ja kohinanvaimennus
Edistynyt kaiun- ja kohinanvaimennus selkiyttää 
puheluita

Kohinaa vaimentavat korvatyynyt

Kohinaa vaimentavat korvatyynyt antavat sinun 
keskittyä musiikkiin

Täysin säädettävä kuulokesanka
Täysin säädettävä kuulokesanka sopii päähän kuin 
päähän

Korvat peittävät nahkatyynyt

Philips-kuulokkeiden mukana toimitetaan korvat 
peittävät pehmeät nahkatyynyt, jotka mukautuvat 
miellyttävästi korviesi muotoihin. Kuulokkeita on 
nahkatyynyjen ansiosta mukava käyttää, mutta ne 
myös sulkevat pois häiritsevät taustaäänet lähes 
kokonaan. Voit nauttia musiikista tuntikausia ilman 
häiriöitä.

Valitse Bluetooth tai johdollinen
Valitse käyttötilanteen mukaan langaton Bluetooth-
yhteys tai 3,5 mm:n liitäntä musiikintoistoa varten. 
Tee pariliitos Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen 
ja nauti kristallinkirkkaasta äänentoistosta tai kytke 
kaapeli 3,5 mm:n liitäntään ja uppoudu täyteläiseen 
musiikkielämykseen.

Kätevä 0,6 m USB-latauskaapeli
Kätevällä 0,6 m USB-kaapelilla voit ladata laitteen 
tietokoneesta

Langaton musiikin ja puheluiden hallinta
Bluetooth on verraton apuväline, kun haluat 
kuunnella musiikkia ja hoitaa puheluita ilman johtojen 
aiheuttamaa vaivaa! Voit nauttia lempimusiikistasi 
muodostamalla pariliitoksen Philips-kuulokkeiden ja 
Bluetooth-yhteensopivan älypuhelimen tai tablet-
laitteen välille. Napauttamalla kuulokkeita voit säätää 
musiikin äänenvoimakkuutta ja keskeyttää 
musiikintoiston puheluita varten.

Bluetooth 3.0
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP -
yhteensopivuus mobiililaitteissa
SHB7000/00

Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Musta

Pakkauksen mitat
• EAN: 69 23410 71762 4
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 8,5 x 3,3 tuumaa
• Kokonaispaino: 0,382 kg
• Kokonaispaino: 0,842 lb
• Nettopaino: 0,227 kg
• Nettopaino: 0,5 lb
• Taara: 0,342 lb
• Taara: 0,155 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,104 lb
• Kokonaispaino: 1,408 kg
• GTIN: 1 69 23410 71762 1
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 27,3 x 21,3 x 23,5 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

10,7 x 8,4 x 9,3 tuumaa
• Nettopaino: 1,501 lb
• Nettopaino: 0,681 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 1,603 lb
• Taara: 0,727 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,5 x 7,4 x 3,0 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Paino: 0,176 kg
• Paino: 0,388 lb

Lisätarvikkeet
• Äänijohto: 1,2 m äänijohto
• Pikaopas: Mukana
• USB-johto: Lataamista varten

Liitännät
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Enimmäiskantama: Jopa 15 m m

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Edellisen 
numeron uudelleenvalinta, Mikrofonin mykistys, 
Puhelujen pito, Siirtyminen puhelun ja musiikin 
välillä

• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akkutyyppi: litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 9 h
• Valmiusaika: 200
• Puheaika: 9

Ääni
• Taajuusalue: 20 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 100 mW
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Herkkyys: 103 dB
•
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