
 

 

Philips
Bluetooth sztereó headset

SHB7000
Kiváló teljesítményű vezeték nélküli hangzás
kitűnő hangszigeteléssel
Élvezze órákon keresztül a vezeték nélküli zenehallgatást vagy telefonálást a különlegesen kényelmes 

Philips SHB7000 fejhallgatóval. A Bluetooth-csatlakoztathatóságnak, az első osztályú 40 mm-es 

neodímium meghajtóknak és a puha, fülre illeszkedő párnáknak köszönhetően ez a fejhallgató szabad 

mozgást biztosít a legkényelmesebb módon.

Kiváló hangminőség
• A 40 mm-es neodímium meghajtók kiváló magashangokat és mély basszusokat biztosítanak
• Fejlett visszhang- és zajcsökkentés a kristálytiszta hívásokért
• A fület körülölelő zajszigetelő párnákkal csak az Öné marad, amit hallgat

Hosszan tartó viselési kényelem
• Teljes mértékben állítható fejpánt, amely minden fejméretre illik
• Puha, fület körülölelő, bőrből készült párnák a kényelmes, hosszan tartó használatért

Ugyanolyan könnyen illeszkedik az életébe, ahogyan a fülébe
• Bluetooth vagy kábel – élvezze a zenét úgy, ahogy Ön szereti!
• Könnyen kezelhető, 0,6 m-es USB kábel a számítógépen keresztüli egyszerű újratöltéshez
• Bluetooth-kompatibilis, vezeték nélküli zene- és hívásvezérlés nyújtotta kényelem

Az összes Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik
• Támogatja a Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP mobileszközöket



 40 mm-es neodímium meghajtók

Szeretné, ha headsetje részletgazdagabb 
hangzással kényeztetné? Az ultra kis méretű, 
mégis hihetetlen erejű, 40 mm-es neodímium 
meghajtók hihetetlenül nagy erejű mágneses 
teret hoznak létre. A lenyűgöző végeredmény: 
finomabban árnyalt hangzás és gazdagabb 
mélyhangmenet, ami azoknak a számoknak is új 
dimenziót ad, amelyekről az hitte, kívülről 
tudja őket.

Visszhang- és zajcsökkentés
Fejlett visszhang- és zajcsökkentés a 
kristálytiszta hívásokért

Zajszigetelő fülpárnák

A fület körülölelő zajszigetelő párnákkal csak 
az Öné marad, amit hallgat

Teljes mértékben állítható fejpánt
Teljes mértékben állítható fejpánt, amely 
minden fejméretre illik

Fület körülölelő bőr fülpárnák

A Philips headset puha, bőrből készült, fület 
körülölelő párnákkal készül, amelyek olyan 
lágyan és biztosan ölelik körül füle körvonalát, 
hogy hamar el is felejti, hogy a fején vannak! 
Nem csak a tökéletesen kényelmes viseletet 
fogja élvezni fejformájától függetlenül, hanem a 
hihetetlenül hatékony szigetelést is. Mi más is 
lehetne ennél magával ragadóbb, ha a zavaró 
tényezőktől teljesen mentes, órákon át tartó 
zenei élvezetről van szó?

Választható Bluetooth vagy kábel
Új Bluetooth headsetünkkel Ön dönthet a 
vezeték nélküli Bluetoothon vagy 3,5 mm-es 
csatlakozón keresztüli zenelejátszás között, így 
mindkét világból a legtöbbet hozhatja ki! 
Egyszerűen párosítsa a headsetet bármilyen 
Bluetooth-kompatibilis eszközzel, és élvezze a 
vezeték nélküli zenehallgatás kristálytiszta 
élményét. De ha úgy dönt, a 3,5 mm-es 
csatlakozót is használhatja, hogy hasonlóan 
magával ragadó, részletgazdag zenei élményben 
legyen része. A döntés az Öné!

Könnyen kezelhető, 0,6 m-es USB 
töltőkábel
Könnyen kezelhető, 0,6 m-es USB kábel a 
számítógépen keresztüli egyszerű újratöltéshez

Vezeték nélküli zene- és hívásvezérlés

Ha a végtelen zenehallgatási élményről és a 
zene és a hívások közötti kényelmes 
átkapcsolásról van szó, a Bluetooth egyszerűen 
verhetetlen! Kedvenc slágereinek hallgatásához 
egyszerűen párosítsa a Philips headsetet a 
Bluetooth-kompatibilis okostelefonjával vagy 
táblagépével. Csak érintse meg a fülhallgató 
intuitív vezérlőjét a hangerő csökkentéséhez 
vagy a zeneszám szüneteltetéséhez, és intézze 
bejövő és kimenő hívásait.

Bluetooth 3.0
Támogatja a Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/
AVRCP mobileszközöket
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Tartozékok
• Audiokábel: 1,2 m-es audiokábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Mellékelve
• USB kábel: Tartozék a töltéshez

Formatervezés
• Szín: Fekete

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximális hatótávolság: 15 méterig m

Kényelem
• Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás 

elutasítása, Utolsó szám újratárcsázása, 
Mikrofonnémítás, Hívás tartásba helyezése, 
Átkapcsolhat telefonálás és zenehallgatás között

• Hangerőszabályzás

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Zenelejátszási idő: 9 óra
• Készenléti idő: 200 óra
• beszélgetési idő: 9 óra

Hangzás
• Frekvenciasáv: 20 -20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm

• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 100 mW
• Hangszóró átmérője: 40 mm
• Érzékenység: 103 dB

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,408 kg
• GTIN: 1 69 23410 72044 7
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

28,3 x 22,3 x 24 cm
• Nettó tömeg: 0,681 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,727 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 24 x 8,5 cm
• EAN: 69 23410 72044 0
• Bruttó tömeg: 0,382 kg
• Nettó tömeg: 0,227 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,155 kg
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Tömeg: 0,176 kg
•
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