
 

 

Philips
Trådløse Bluetooth®-
hovedtelefoner

40 mm drivere/semi-lukket 

bagside

Over-ear

SHB7150FB
Højtydende trådløs lyd

Parring med et enkelt tryk
Nyd time efter time med trådløs musik eller opkald med de trådløse Philips SHB7000-
hovedtelefoner. De har NFC, Bluetooth-forbindelse, uovertrufne 40 mm neodymdrivere og 
bløde puder over øret og giver frihed til bevægelse og bekvemmelighed, når det er bedst.

Lyd i den allerbedste kvalitet
• 40 mm neodymdrivere til skarp diskant og dyb bas
• Avanceret ekko- og støjreduktion giver krystalklare opkald
• Støjisolerende puder over ørerne gør musikken til din egen

Afspil musik trådløst og kablet
• Parres med din NFC-aktiverede enhed med et enkelt tryk
• Trådløst eller kabelbaseret - nyd musikken, ligesom du kan lide den!
• Bluetooth-aktiveret, trådløs betjening af musik og opkald
• Understøtter mobile enheder med Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Længere tids bærekomfort
• Fuldt justerbar hovedbøjle, der passer dig
• Bløde læderpuder over øret giver langvarig lyttekomfort



 40 mm neodymdrivere

Vores 40 mm neodymdrivere, der er 
ultrakompakte og dog utroligt stærke, skaber 
et utroligt kraftigt magnetfelt. De har 
imponerende diskrete vokalnuancer og en 
kraftig bas, der kan tilføje uventede, nye 
dimensioner til dine yndlingssange.

Vælg mellem trådløs eller kablet
Besvar dit opkald, og lyt til musik trådløst, eller 
opret forbindelse direkte via et 3,5 mm stik. 
Disse nye NFC-kompatible hovedtelefoner 
giver dig det bedste af begge verdener! Du skal 
blot parre dem med en NFC-aktiveret enhed 
for at få glæde af krystalklar, trådløs nydelse; 
eller opret forbindelse via 3,5 mm-stikket til 
samme overvældende lydoplevelse. Det er dit 
valg!

Nem NFC-parring
Parres med alle NFC-aktiverede enheder uden 
besvær. Slut med indviklet, trådløs parring af 
hovedtelefoner. Vores nye NFC-teknologi er 
brugervenlig og let at bruge, parring med et 
enkelt tryk til enhver NFC-aktiveret 
smartenhed.

Støjisolerende puder

Puderne passer omkring ørerne og lukker den 
omgivende støj ude, så du kan nyde musikken 
uden afbrydelse.

Trådløs betjening af musik og opkald

Når det gælder uendelige musikoplevelser og 
problemfri skift mellem musik og opkald, er 
der intet som Bluetooth! Nyd dine 
yndlingsnumre ved at parre dit Philips-headset 
med din NFC-aktiverede smartphone eller 
tablet. Et let tryk på ørekapslens intuitive 
betjeningsknapper er alt, hvad der skal til for at 
skrue ned for lydstyrken eller sætte en sang på 

pause, mens du tager dig af indgående og 
udgående opkald.

Fuldt justerbar hovedbøjle

Den fuldt justerbare hovedbøjle kan justere 
størrelsen på hovedtelefonerne, så de altid vil 
være den rigtige størrelse.

Læderpuder over øret

Dit Philips-headset fås med bløde læderpuder, 
der omfavner konturerne af dine ører. De er 
så behagelige og sikre, at du helt glemmer, du 
har dem på! De er ikke kun behagelige, de 
fungerer som en utroligt effektiv forsegling, så 
du kan lytte til musik i timevis.
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Design
• Farve: Sort

Lyd
• Frekvensområde: 10 - 22.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 100 mW
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Følsomhed: 103 dB
• Akustisk konstruktion: Semi-lukket

Tilslutningsmuligheder
• Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maks. rækkevidde: Op til 15 m

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Genkald til senest kaldte nummer, Mikrofon-
afbryder, Opkald i venteposition, Skift mellem 
opkald og musik, Skift mellem 2 opkald

• Lydstyrke

Tilbehør
• Lydkabel: 1,2 m lydkabel
• Lynhåndbog: Inklusive
• USB-kabel: Medfølger til opladning

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Musikspilletid: 9 t
• Standby-tid: 200 timer
• Taletid: 9 timer

Yderemballage
• Bruttovægt: 3,219 lb
• Bruttovægt: 1,46 kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Ydre indpakning (L x B x H): 27,8 x 22 x 24 cm
• Ydre indpakning (L x B x H): 

10,9 x 8,7 x 9,4 tommer
• Nettovægt: 1,204 lb
• Nettovægt: 0,546 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,914 kg
• Taravægt: 2,015 lb

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 20 x 23,8 x 9 cm
• Mål på emballage (B x H x D): 

7,9 x 9,4 x 3,5 tommer
• EAN: 69 23410 72587 2
• Bruttovægt: 0,311 kg
• Bruttovægt: 0,686 lb
• Nettovægt: 0,401 lb
• Nettovægt: 0,182 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Taravægt: 0,284 lb
• Taravægt: 0,129 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 

6,5 x 7,4 x 3,0 tommer
• Mål på produkt (B x H x D): 16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Vægt: 0,401 lb
• Vægt: 0,182 kg
•
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