
 

 

Philips
ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth

แบบครอบหู
สีขาว

SHB7000WT
เสียงไร้สายประสิทธิภาพสูง

พร้อมการขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงไร้สายหรือการโทรได้นานนับชั่วโมงด้วยหูฟัง Philips SHB7000 
ที่สวมใส่สบายเป็นพิเศษ มีการเชื่อมต่อ Bluetooth, ตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 40 มม. 
และฟองน้ำครอบหูฟัง ทั้งหมดนี้เพื่ออิสระในการเคลื่อนไหวที่มาพร้อมกับที่สุดของการสวมใส่สบาย

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
• ตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 40 มม. เพื่อมอบเสียงแหลมชั้นยอดและเสียงเบสทุ้มลึก
• ระบบการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนขั้นสูงเพื่อมอบเสียงคุยสายที่ชัดใส
• ปลอกหุ้มขจัดเสียงรบกวนแบบครอบหูเพื่อโอบอุ้มเสียงเพลงไว้กับคุณ

สวมใส่สบาย ยาวนานยิ่งขึ้น
• สายคาดศีรษะสามารถปรับได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับศีรษะทุกขนาด
• แผ่นรองหูฟังหนังแบบครอบหูที่อ่อนนุ่มเพื่อความสบายในการฟังที่ยาวนาน

ลงตัวกับสไตล์ของคุณได้ง่ายเท่าๆ กับที่สวมใส่ในหูของคุณได้พอดี
• ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะใช้ Bluetooth หรือแบบใช้สาย
• สายเคเบิล USB เพื่อความสะดวก ขนาด 0.6 ม. สำหรับการชาร์จผ่าน PC
• Bluetooth ช่วยให้ควบคุมเสียงเพลงและการโทรแบบไร้สายได้อย่างสะดวกสบาย

ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้
• รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 ตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 40 มม.

กำลังมองหาหูฟังที่ให้เสียงครบทุกรายละเอียดและเต็
มอิ่มทุกอารมณ์อยู่ใช่ไหม ตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 40 
มม. 
ของเราสามารถสร้างสนามแม่เหล็กอันทรงพลังอย่างเ
หลือเชื่อ 
ด้วยรูปทรงสุดกะทัดรัดแต่ทว่าแข็งแกร่งเป็นเลิศ 
ผลลัพธ์ที่สุดประทับใจคือ 
การให้เสียงที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นและเสียงเบสที่ทุ้มลึก
สะท้านไหวกว่าที่เคย 
ช่วยแต่งเติมมิติใหม่ที่เหนือความคาดหมายให้แก่โทนเ
สียงที่คุณเคยคิดว่ารู้จักดีแล้ว 
หนึ่งเดียวนี้ที่สะท้อนความสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอ
ก

ระบบการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกว
น
ระบบการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนขั้นสูงเพื่อม
อบเสียงคุยสายที่ชัดใส

ปลอกหุ้มขจัดเสียงรบกวน

ปลอกหุ้มขจัดเสียงรบกวนแบบครอบหูเพื่อโอบอุ้มเสีย
งเพลงไว้กับคุณ

สายคาดศีรษะสามารถปรับได้ตามต้องก
าร
สายคาดศีรษะสามารถปรับได้ตามต้องการเพื่อให้เหม
าะกับศีรษะทุกขนาด

แผ่นรองหูฟังแบบครอบหู

หูฟัง Philips 
มาพร้อมกับแผ่นรองหูฟังหนังแบบครอบหูที่อ่อนนุ่มเพื่
อโอบกระชับรอบใบหูของคุณได้อย่างง่ายดายและแน่
นหนา แล้วในไม่ช้า 
คุณจะลืมไปเลยว่ากำลังสวมใส่หูฟังอยู่! 
คุณจะไม่เพียงแค่ได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การ
สวมใส่แสนสบายไม่ว่าศีรษะของคุณจะมีรูปทรงอย่าง
ไรก็ตาม 
แต่คุณยังจะได้รับการปกป้องจากเสียงรบกวนอย่างมีป
ระสิทธิภาพเกินคาด จะมีวิธีการใดอีกที่ดีไปกว่านี้ 
ในการดื่มด่ำกับเสียงเพลงได้นานนับชั่วโมง 
โดยปราศจากเสียงรบกวน

Bluetooth หรือแบบใช้สาย 
ทางเลือกเป็นของคุณ
ไม่เพียงแต่คุณจะมีทางเลือกในการใช้ Bluetooth 
แบบไร้สายเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการเล่นเพลงด้วยสายสัญญาณเข้า 3.5 
มม. หูฟัง Bluetooth 
ใหม่ของเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในทั้งสองด้านของทางเลือ
ก! 
เพียงแค่เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่สามาร
ถใช้ Bluetooth ได้ 
เพื่อสัมผัสกับสุนทรีย์แห่งการฟังเพลงแบบไร้สาย 
ด้วยเสียงที่กระจ่างใสเป็นเลิศ 
หรือเพียงแค่ต่อสายสัญญาณเข้ากับ แจ็ค 3.5 มม. 
คุณก็จะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์แห่งเสียงเพลงที่
ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน ทางเลือกเป็นของคุณ!

สายชาร์จ USB เพื่อความสะดวก ขนาด 
0.6 ม.
สายเคเบิล USB เพื่อความสะดวก ขนาด 0.6 ม. 
สำหรับการชาร์จผ่าน PC

ควบคุมการโทรและเพลงไร้สาย
เมื่อสุนทรียภาพในการฟังเพลงไม่อาจสิ้นสุดได้ 
และขณะเดียวกันก็ต้องการสลับการใช้งานระหว่างเสี
ยงเพลง และการโทร 
จึงไม่มีความสะดวกใดเทียบได้กับการใช้ Bluetooth! 
เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดของคุณ 
เพียงแค่จับคู่หูฟัง Philips 
กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เปิดใช้ Bluetooth 
เพียงสัมผัสส่วนควบคุมการทำงานของที่ครอบหูแต่ละ
ข้าง เมื่อต้องการลดเสียงหรือหยุดเสียงเพลงชั่วครู่ 
ในขณะที่คุณรับสายเข้าหรือโทรออก

Bluetooth 3.0
รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Bluetooth 3.0 HSP/HFP/
A2DP/AVRCP
SHB7000WT/00

รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบ
• สี: สีขาว

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

19.5 x 21.5 x 8.5 ซม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

7.7 x 8.5 x 3.3 นิ้ว
• น้ำหนักสุทธิ: 0.227 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.500 lb
• น้ำหนักสุทธิ: 0.382 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.842 lb
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.155 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.342 lb
• EAN: 69 23410 71932 1
• ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ด้านนอกกล่อง
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

27.3 x 21.3 x 23.5 ซม.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

10.7 x 8.4 x 9.3 นิ้ว
• น้ำหนักสุทธิ: 0.681 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.501 lb
• น้ำหนักสุทธิ: 1.408 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 3.104 lb
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.727 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.603 lb
• GTIN: 1 69 23410 71932 8
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3

ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

16.6 x 18.7 x 7.7 ซม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

6.5 x 7.4 x 3.0 นิ้ว
• น้ำหนัก: 0.176 กก.
• น้ำหนัก: 0.388 lb

อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล USB: มีให้สำหรับการชาร์จ
• สายสัญญาณเสียง: สายสัญญาณเสียง 1.2 ม.
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: พร้อมด้วย

การเชื่อมต่อ
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• ระยะห่างสูงสุด: มากถึง 15 ม. ม.
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.

สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง: ได้
• การจัดการการโทร: รับ/วางสาย, ปฏิเสธไม่รับสาย, 

การเรียกซ้ำหมายเลขล่าสุด, ปิดไมโครโฟน, 
การพักสาย, สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: 9 ชม.
• เวลาสแตนด์บาย: 200 ชม.
• เวลาเล่นเพลง: 9 ชม.
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer

เสียง
• ช่วงความถี่: 20 -20 000Hz
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 100 mW
• ความไว: 103 dB
•

วันที่ออก 2016-10-19

เวอร์ชัน: 5.3.6
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