
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy 
stereo Bluetooth

SHB7000
Dźwięk bezprzewodowy wysokiej jakości

dzięki doskonałej izolacji dźwięków otoczenia
Korzystając z wyjątkowo wygodnych słuchawek SHB7000, można bezprzewodowo słuchać muzyki oraz 

wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne przez wiele godzin. Urządzenie oferuje łączność 

Bluetooth, wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki neodymowe i miękkie poduszki nauszne, co 

gwarantuje wygodę oraz swobodę ruchów.

Rewelacyjna jakość dźwięku
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe generują doskonałe tony wysokie i głębokie basy
• Zaawansowane funkcje redukcji echa i szumów zapewniają czysty dźwięk podczas rozmów
• Elementy nauszne tłumią odgłosy otoczenia, aby Twoja muzyka pozostała Twoją

Wygodne noszenie przez dłuższy czas
• Pełna regulacja pałąka umożliwia dopasowanie słuchawek do każdej wielkości głowy
• Miękkie poduszki nauszne ze skóry zapewniają komfort podczas długiego słuchania muzyki

Urządzenie dopasowane do Twojego stylu życia i Twoich uszu
• Bluetooth lub przewód — ciesz się muzyką tak jak lubisz!
• 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



 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe

Szukasz zestawu słuchawkowego, który 
zapewni Ci bogatszy dźwięk z większą liczbą 
szczegółów? 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe, małe, ale niezwykle potężne, 
wytwarzają silne pole magnetyczne. Zyskasz 
subtelne cieniowanie wokalu i głębsze basy i 
usłyszysz nowe szczegóły w dobrze znanych 
utworach.

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

Poduszki tłumiące

Elementy nauszne tłumią odgłosy otoczenia, 
aby Twoja muzyka pozostała Twoją

Pełna regulacja pałąka
Pełna regulacja pałąka umożliwia dopasowanie 
słuchawek do każdej wielkości głowy

Skórzane poduszki nauszne

W zestawie słuchawkowym są miękkie, 
skórzane poduszki nauszne, które obejmują 
kontur ucha tak lekko i bezpiecznie, że 
zapomnisz, że masz je na sobie! Oprócz 
wygodnego noszenia na każdej głowie 
niezależnie od kształtu zapewniają one także 
dobre odizolowanie. Czy znasz lepszy sposób, 
by zatopić się w godzinach muzyki bez żadnych 
zakłóceń?

Opcja Bluetooth lub przewodowa
Nasz nowy zestaw słuchawkowy Bluetooth 
pozwala wybrać pomiędzy połączeniem 
Bluetooth a połączeniem przewodowym 
poprzez gniazdo jack 3,5 mm. Możesz 
sparować go z każdym urządzeniem Bluetooth 
i cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem w 
najwyższej jakości. Możesz też podłączyć go do 
gniazda jack 3,5 mm i cieszyć się taką samą 
zniewalającą jakością odsłuchu. Wybór należy 
do Ciebie!

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
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Akcesoria
• Przewód audio: Przewód audio 1,2 m
• Skrócona instrukcja obsługi: W zestawie
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Wzornictwo
• Kolor: Czarny

Możliwości połączeń
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksymalny zasięg: Do 15 m m

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

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

• Regulacja głośności

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

Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów

• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 103 dB

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,408 kg
• GTIN: 1 69 23410 72044 7
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

28,3 x 22,3 x 24 cm
• Waga netto: 0,681 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,727 kg

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

19,5 x 24 x 8,5 cm
• EAN: 69 23410 72044 0
• Waga brutto: 0,382 kg
• Waga netto: 0,227 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,155 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

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

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