
 

 

Philips
Bluetooth-
stereohoofdtelefoon

SHB7000WT
Hoogwaardig draadloos geluid

met uitstekende geluidsisolatie
Geniet urenlang van draadloze muziek of telefoongesprekken met de ultracomfortabele Philips 
SHB7000-hoofdtelefoon. Dankzij de Bluetooth-connectiviteit, superieure neodymium-drivers van 
40 mm en zachte oorkussens ervaart u ultieme bewegingsvrijheid en maximaal comfort.

Eersteklas geluidskwaliteit
• Neodymium-drivers van 40 mm voor uitstekende hoge tonen en diepe basgeluiden
• Geavanceerde echo- en ruisonderdrukking voor een kristalhelder geluid
• Geluidsisolerende kussens voor over het oor om uw muziek voor uzelf te houden

Langer draagcomfort
• Hoofdband past zichzelf aan elk hoofd aan
• Zachte, lederen kussens voor over het oor voor een lang luistercomfort

Een perfecte aanvulling op uw levensstijl
• Bluetooth of kabel – geniet van muziek zoals u dat wilt!
• Handige 0,6 m USB-kabel voor gemakkelijk opladen via uw PC
• Comfortabel draadloze muziek- en gespreksbediening via Bluetooth

Geschikt voor alle Bluetooth-apparaten
• Ondersteunt mobiele apparaten met Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP



 Neodymium-drivers van 40 mm

Wilt u genieten van rijker, meer gedetailleerd 
geluid uit uw hoofdtelefoon? Onze 
neodymium-drivers van 40 mm zijn 
ultracompact en toch ongelofelijk krachtig. De 
drivers genereren een ongelofelijk krachtig 
magnetisch veld. De indrukwekkende 
eindresultaten zijn subtielere vocale 
schakeringen en rijkere basresponsen die 
onverwachte nieuwe dimensies toevoegen aan 
melodieën die u van buiten dacht te kennen.

Echo- en ruisonderdrukking
Geavanceerde echo- en ruisonderdrukking 
voor een kristalhelder geluid

Geluidsisolerende kussens

Geluidsisolerende kussens voor over het oor 
om uw muziek voor uzelf te houden

Volledig instelbare hoofdband
Hoofdband past zichzelf aan elk hoofd aan

Lederen kussens voor over het oor

Uw Philips-hoofdtelefoon heeft zachte, lederen 
kussens voor over het oor die de contouren 
van uw oren zo moeiteloos en nauwkeurig 
volgen dat u niet eens meer merkt dat u hem 
op hebt! U zult niet alleen genieten van zeer 
aangenaam draagcomfort ongeacht de vorm 
van uw hoofd, maar ook van een ongelofelijk 
doeltreffende afsluiting. Een intensere manier 
om volledig op te gaan in uw muziek bestaat er 
niet.

Keuze tussen Bluetooth of kabel
U kunt niet muziek niet alleen draadloos 
afspelen via Bluetooth, maar ook via een kabel 
met 3,5mm-stekker. Onze nieuwe Bluetooth 
hoofdtelefoon biedt u echt het beste van beide 
werelden! Koppel uw hoofdtelefoon gewoon 
met Bluetooth-geschikte apparaten om te 
genieten van draadloos, kristalhelder 
luisterplezier. Of steek de kabel in de 3,5mm-
aansluiting om van dezelfde, verrijkende, 
intense luisterervaring te genieten. Aan u de 
keus!

Handig 0,6 m USB-oplaadkabel
Handige 0,6 m USB-kabel voor gemakkelijk 
opladen via uw PC

Draadloze muziek- en 
gespreksbediening

Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier 
en probleemloos schakelen tussen muziek en 
bellen gaat er niets boven Bluetooth! Om van 
uw favoriete hits te genieten, koppelt u uw 
Philips-hoofdtelefoon eenvoudig met uw 
smartphone of tablet via Bluetooth. Een tikje 
op de intuïtieve bediening van elke oorschelp is 
genoeg om het geluid te regelen of een 
nummer te pauzeren tijdens inkomende en 
uitgaande gesprekken.

Bluetooth 3.0
Ondersteunt mobiele apparaten met 
Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
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Accessoires
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
• Audiokabel: Audiokabel van 1,2 m
• Snelstartgids: Inclusief

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximumbereik: Tot 15 m m
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Gemak
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Mute-functie microfoon, Gesprek in wacht, 
Schakelen tussen muziek en gesprekken

Vermogen
• Spreektijd: 9 uur
• Stand-bytijd: 200 uur
• Afspeelduur van muziek: 9 u
• Batterijtype: Li-Polymer

Geluid
• Frequentiebereik: 20 -20.000 Hz
• Magneettype: Neodymium
• Diameter van de luidspreker: 40 mm

• Impedantie: 32 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 103 dB

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 27,3 x 21,3 x 23,5 cm
• Nettogewicht: 0,681 kg
• Brutogewicht: 1,408 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,727 kg
• GTIN: 1 69 23410 72045 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Nettogewicht: 0,227 kg
• Brutogewicht: 0,382 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,155 kg
• EAN: 69 23410 72045 7
• Type schap: Beide
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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