
 

 

Philips
Headset estéreo Bluetooth

Over-ear
Branco

SHB7000WT
Som wireless de alto desempenho

com excelente isolamento de ruído
Curta horas de músicas ou chamadas sem fio com os fones de ouvido ultraconfortáveis Philips 
SHB7000. Com conectividade Bluetooth, drivers de neodímio de 40 mm de alta qualidade e 
almofadas "over-ear" macias, curta liberdade de movimento da maneira mais confortável.

Qualidade de som superior
• Drivers de neodímio de 40mm para excelentes agudos e graves profundos
• Redução avançada de ruído e eco para chamadas Crystal Clear
• Almofadas Over-ear para isolamento de ruído que canalizam o som só para você

Maior conforto durante o uso
• Alça totalmente ajustável para cada usuário
• Almofadas Over-ear de couro macias para conforto duradouro

Combinam com você e se ajudam perfeitamente às orelhas
• Bluetooth ou com fio - curta suas músicas preferidas do jeito que quiser!
• Cabo prático USB de 0,6m para fácil carregamento usando o PC
• Praticidade com controle de chamadas e músicas wireless Bluetooth

Funciona com todos os dispositivos habilitados para Bluetooth
• Compatível com dispositivos móveis HSP/HFP/A2DP/AVRCP Bluetooth3.0



 Drivers de neodímio de 40mm

A fim de curtir um som mais apurado e mais rico em 
detalhes, tudo em só um headset? Os 
ultracompactos e incrivelmente resistentes drivers 
de neodímio de 40mm geram um campo magnético 
muito potente. Como resultado, temos nuances 
vocais mais suaves e respostas a graves mais 
eficientes que agregam novas dimensões jamais vistas 
a ajustes que você pensava que conhecia.

Redução de ruído e eco
Redução avançada de ruído e eco para chamadas 
Crystal Clear

Almofadas para isolamento de ruído

Almofadas Over-ear para isolamento de ruído que 
canalizam o som só para você

Alça totalmente ajustável
Alça totalmente ajustável para cada usuário

Almofadas Over-ear de couro

Seu headset Philips vem completo com almofadas 
over-hear de couro macias que contornam 
perfeitamente seus ouvidos. Seu uso é tão eficiente 
e seguro que, em pouco tempo, você esquece que 
está usando. Além disso, você não somente 
desfrutará de conforto de uso, independentemente 
do formato de sua cabeça, mas também de uma 
vedação incrivelmente eficiente. Este é o jeito 
totalmente envolvente de se perder horas e horas 
ouvindo música sem interrupções.

Escolha entre Bluetooth ou usar com fio
Se não quiser usufruir a opção Bluetooth, você pode 
ouvir suas músicas no plug-in de 3,5mm. Para ter o 
prazer de curtir suas músicas preferidas sem estar 
conectado à nenhum cabo, basta emparelhar o 
headset com um dispositivo habilitado para 
Bluetooth e ter o que há de melhor em Crystal 
Clear. Ou pode conectar o cabo à entrada de 3,5mm 
para ter a mesma experiência envolvente e 
enriquecedora. A escolha é sua!

Cabo prático de 0,6m para 
carregamento USB
Cabo prático USB de 0,6m para fácil carregamento 
usando o PC

Controle de chamadas e músicas 
wireless
Quando se trata de reprodução agradável de 
músicas o tempo todo e alternância sem 
complicações entre músicas e chamadas, quase nada 
supera o Bluetooth! Para curtir suas músicas 
favoritas, basta emparelhar o headset Philips com o 
tablet ou smartphone compatível com Bluetooth. 
Um toque no controle intuitivo de cada fone é tudo 
que você precisa para diminuir o volume ou pausar 
uma música ao receber ou fazer chamadas.

Bluetooth 3.0
Compatível com dispositivos móveis HSP/HFP/
A2DP/AVRCP Bluetooth3.0
SHB7000WT/00

Especificações
Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 8,5 x 3,3 polegadas
• Peso líquido: 0,227 kg
• Peso líquido: 0,500 lb
• Peso bruto: 0,382 kg
• Peso bruto: 0,842 lb
• Peso da embalagem: 0,155 kg
• Peso da embalagem: 0,342 lb
• EAN: 69 23410 71932 1
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

27,3 x 21,3 x 23,5 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

10,7 x 8,4 x 9,3 polegadas
• Peso líquido: 0,681 kg
• Peso líquido: 1,501 lb
• Peso bruto: 1,408 kg
• Peso bruto: 3,104 lb
• Peso da embalagem: 0,727 kg
• Peso da embalagem: 1,603 lb
• GTIN: 1 69 23410 71932 8
• Número de embalagens para o cliente: 3

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,5 x 7,4 x 3,0 polegadas
• Peso: 0,176 kg
• Peso: 0,388 lb

Acessórios
• Cabo USB: Incluso para recarga
• Cabo de áudio: Cabo de áudio de 1,2m
• Guia de início rápido: Conteúdo

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Faixa máxima: Até 15m m
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Praticidade
• Controle do volume
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada, Recusar chamada, Rediscagem do último 
número, Microfone mudo, Chamada em espera, 
Alterne entre chamadas e músicas

Alimentação
• Tempo de conversa: 9 h
• Tempo de espera: 200 h
• Tempo de reprodução de músicas: 9 h
• Tipo de bateria: Polímero de lítio

Áudio
• Intervalo de frequência: 20 -20.000Hz
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Impedância: 32ohm
• Entrada de energia máxima: 100 mW
• Sensibilidade: 103 dB
•
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