
 

 

Philips
Headset stereo Bluetooth

Over-ear
Hitam

SHB7000
Suara nirkabel berperforma tinggi

dengan peredam bising yang luar biasa
Nikmati musik atau panggilan nirkabel selama berjam-jam dengan headphone SHB7000 Philips 
yang ultra-nyaman. Dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth, driver Neodymium 40 mm superior 
dan bantalan telinga lembut, inilah kebebasan bergerak dengan kenyamanan terbaik.

Kualitas suara premium
• Driver neodymium 40 mm untuk treble istimewa dan bass mendalam
• Reduksi echo dan noise yang canggih untuk panggilan suara sejernih kristal
• Bantalan peredam bising over-ear agar musiknya hanya untuk Anda

Kenyamanan pemakaian yang lebih lama
• Headband dapat disesuaikan agar pas dengan semua ukuran kepala
• Bantalan kulit over-ear yang lembut untuk kenyamanan mendengar dalam waktu lama

Cocok untuk telinga dan keseharian Anda
• Dengan Bluetooth atau kabel – nikmati musik dengan cara Anda!
• Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis untuk mengisi ulang lewat PC
• Kenyamanan kontrol musik & panggilan nirkabel yang didukung Bluetooth

Bisa digunakan dengan semua perangkat yang didukung Bluetooth
• Mendukung perangkat seluler Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Driver neodymium 40mm

Anda ingin menikmati suara yang lebih kaya dan detail 
dari headset? Driver neodymium 40 mm kami yang 
sangat ringkas namun kuat, menghasilkan bidang 
magnet yang luar biasa kuat. Hasil akhirnya yang 
mengagumkan adalah nuansa vokal yang lebih halus 
dan respons bass yang lebih kaya, yang menambahkan 
dimensi baru tak terduga ke dalam nada yang Anda 
pikir sudah sangat Anda kenal.

Reduksi echo dan noise
Reduksi echo dan noise yang canggih untuk panggilan 
suara sejernih kristal

Bantalan peredam bising

Bantalan peredam bising over-ear agar musiknya 
hanya untuk Anda

Headband dapat disesuaikan
Headband dapat disesuaikan agar pas dengan semua 
ukuran kepala

Bantalan kulit over-ear

Headset Philips dilengkapi dengan bantalan over-ear 
dari kulit yang mengikuti kontur telinga dengan 
mudah dan aman sehingga Anda lupa sedang 
mengenakannya! Anda bukan hanya akan menikmati 
kenyamanan saat mengenakannya terlepas dari 
bentuk kepala, tapi juga pengunci yang sangat efektif. 
Ini adalah cara yang lebih asyik untuk menikmati 
musik berjam-jam tanpa gangguan.

Pilihan Bluetooth atau kabel
Anda bisa memilih pemutaran musik nirkabel melalui 
Bluetooth atau colokan 3,5 mm. Headset Bluetooth 
baru kami menawarkan yang terbaik dari kedua 
pilihan tersebut! Cukup pasangkan headset Anda ke 
perangkat berkemampuan Bluetooth untuk 
menikmati musik secara nirkabel dengan suara 
sejernih kristal. Atau, colokkan kabel ke jack 3,5 mm 
untuk menikmati musik dengan pengalaman yang 
sama mendalamnya. Pilihan di tangan Anda!

Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis
Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis untuk mengisi 
ulang lewat PC

Kontrol musik & panggilan nirkabel
Saat mencari pilihan untuk dapat menikmati musik 
tanpa henti sekaligus cara mudah untuk beralih 
antara musik dan panggilan telepon, jawabannya 
adalah Bluetooth! Untuk menikmati lagu favorit, 
cukup pasangkan headset Philips dengan smartphone 
atau tablet berkemampuan Bluetooth. Hanya perlu 
satu ketukan di setiap kontrol earshell yang intuitif 
untuk mengecilkan volume atau menjeda lagu saat 
menerima atau membuat panggilan telepon.

Bluetooth 3.0
Mendukung perangkat seluler Bluetooth 3.0 HSP/
HFP/A2DP/AVRCP
SHB7000/00

Spesifikasi
Desain
• Warna: Hitam

Dimensi kemasan
• EAN: 69 23410 71762 4
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Ukuran kemasan (L x T x D): 7,7 x 8,5 x 3,3 inci
• Berat kotor: 0,382 kg
• Berat kotor: 0,842 lb
• Berat bersih: 0,227 kg
• Berat bersih: 0,500 lb
• Berat tara: 0,342 lb
• Berat tara: 0,155 kg
• Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar
• Berat kotor: 3,104 lb
• Berat kotor: 1,408 kg
• GTIN: 1 69 23410 71762 1
• Outer carton (L x L x T): 27,3 x 21,3 x 23,5 cm
• Outer carton (L x L x T): 10,7 x 8,4 x 9,3 inci
• Berat bersih: 1,501 lb
• Berat bersih: 0,681 kg
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Berat tara: 1,603 lb
• Berat tara: 0,727 kg

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 6,5 x 7,4 x 3,0 inci
• Ukuran produk (L x T x D): 16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Berat: 0,176 kg
• Berat: 0,388 lb

Aksesori
• Kabel audio: Kabel audio 1,2 m
• Panduan cepat: Termasuk
• Kabel USB: Disertakan untuk mengisi daya

Konektivitas
• Koneksi Audio: Line in 3,5 mm
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Jangkauan maksimal: Hingga 15 m m

Nyaman
• Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan, 

Tolak Panggilan, Panggil ulang nomor terakhir, 
Mikrofon diam, Panggilan Ditahan, Beralih antara 
panggilan dan musik

• Kontrol volume

Daya
• Jenis Baterai: LI-Polymer
• Waktu putar musik: 9 jam
• Waktu siaga: 200 jam
• Waktu bicara: 9 jam

Suara
• Jangkauan frekuensi: 20 -20.000 Hz
• Impedansi: 32 ohm
• Tipe magnet: Neodymium
• Input daya maksimum: 100 mW
• Diameter speaker: 40 mm
• Kepekaan: 103 dB
•
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