
 

 

Philips
Căști wireless cu 
Bluetooth®

Parte spate semi-închisă/drivere 

40 mm

Cu atașare pe ureche

SHB7150FB
Sunet wireless de înaltă performanţă

sincronizează printr-o atingere
Bucură-te de ore în şir de muzică sau apeluri wireless cu căştile wireless Philips. Prevăzute 
cu NFC, conectivitate Bluetooth, drivere superioare de 40 mm din neodim şi pernuţe pe 
ureche, acestea reprezintă libertatea de mişcare la cel mai înalt nivel de confort.

Sunet de calitate premium
• Drivere din neodim de 40 de mm pentru sunete înalte clare și bas puternic
• Reducerea avansată a ecoului și a zgomotelor pentru apeluri de o claritate excepţională
• Pernuţele cu atașare pe ureche pentru izolarea zgomotului ţin muzica pentru tine

Redă muzică wireless sau cu fir
• Sincronizează-le cu dispozitivul tău compatibil NFC printr-o singură atingere
• Cu sau fără cablu - bucură-te de muzică oricum îţi place!
• Controlul wireless al muzicii și apelurilor prin Bluetooth
• Acceptă dispozitive mobile cu Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Purtare confortabilă timp îndelungat
• Bandă de susţinere complet reglabilă, care ţi se potrivește
• Pernuţe de piele cu atașare pe ureche pentru confort de ascultare îndelungată



 Drivere din neodim de 40 mm

Ultra compacte, totuși deosebit de puternice, 
driverele noastre din neodim de 40 mm 
generează un câmp magnetic extrem de 
puternic. Acestea oferă nuanţe vocale 
impresionant de subtile și bas puternic, care 
pot adăuga dimensiuni noi, neașteptate pentru 
melodiile tale favorite.

Alegerea ascultării cu sau fără cablu
Preia apelurile și ascultă muzică wireless sau 
conectează-te direct printr-o mufă jack de 3,5 
mm. Aceste căști noi, compatibile NFC, îţi 
oferă cu adevărat tot ce este mai bun din 
ambele variante! Pur și simplu sincronizează-le 
cu orice dispozitiv compatibil NFC pentru a te 
bucura de o experienţă de ascultare wireless 
extrem de clară. Sau conectează-te utilizând 
mufa jack de 3,5 mm pentru aceeași experienţă 
de ascultare captivantă. Alegerea este a ta!

Sincronizare NFC ușoară
Sincronizează-le cu orice dispozitiv compatibil 
NFC fără efort. Gata cu sincronizarea wireless 
complicată a căștilor. Noua noastră tehnologie 
NFC este intuitivă și ușor de folosit, printr-o 
singură atingere, pentru orice dispozitiv 
inteligent compatibil NFC.

Pernuţe pentru izolarea zgomotului

Pernuţele cu atașare pe ureche se mulează în 
jurul urechii și blochează zgomotul din exterior 
astfel încât să te bucuri de muzică fără 
întreruperi.

Control wireless pentru muzică și 
apeluri

Când vine vorba despre plăcerea ascultării 
continue a muzicii și despre comutarea fără 
bătăi de cap între muzică și apeluri, nimic nu 
egalează Bluetooth! Bucură-te de melodiile 
preferate, sincronizând-ţi casca Philips cu 
smartphone-ul sau tableta compatibilă NFC. O 
atingere a comenzilor intuitive ale fiecărei cupe 
este tot ceea ce este nevoie pentru a reduce 
volumul sau a întrerupe o melodie, pentru a 

gestiona apelurile pe care le preiei sau le 
efectuezi.

Bandă de susţinere complet reglabilă

Banda complet reglabilă poate ajusta 
dimensiunea căștilor, astfel încât să fie 
întotdeauna potrivite pentru tine.

Pernuţe de piele cu atașare pe ureche

Căștile tale Philips dispun de pernuţe din piele 
moale, cu atașare pe ureche, care îţi îmbracă 
urechea. Sunt atât de confortabile și sigure 
încât vei uita că le porţi! Nu sunt numai 
confortabile, ci au și o izolare incredibil de 
eficientă, oferindu-ţi ore în șir de plăcere de 
ascultare a muzicii.
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Design
• Culoare: Negru

Sunet
• Gamă de frecvenţe: 10 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Diametru difuzor: 40 mm
• Sensibilitate: 103 dB
• Sistem acustic: Semi-închis

Conectivitate
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază maximă: Până la 15 m

Confort
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, 

Respingere apel, Reapelare a ultimului număr, 
Microfon silenţios, Apel blocat, Comutaţi între apel 
și muzică, Comutarea între 2 apeluri

• Controlul volumului

Accesorii
• Cablu audio: Cablu audio de 1,2 m
• Ghid de iniţiere rapidă: Incluse
• Cablu USB: Inclus pentru încărcare

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Timp de redare muzică: 9 h
• Durată standby: 200 de ore
• Timp de convorbire: 9 ore

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,219 lb
• Greutate brută: 1,46 kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Cutie exterioară (L x L x Î): 27,8 x 22 x 24 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 10,9 x 8,7 x 9,4 inch
• Greutate netă: 1,204 lb
• Greutate netă: 0,546 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,914 kg
• Greutate proprie: 2,015 lb

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 20 x 23,8 x 9 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

7,9 x 9,4 x 3,5 inch
• EAN: 69 23410 72587 2
• Greutate brută: 0,311 kg
• Greutate brută: 0,686 lb
• Greutate netă: 0,401 lb
• Greutate netă: 0,182 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,284 lb
• Greutate proprie: 0,129 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,5 x 7,4 x 3,0 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Greutate: 0,401 lb
• Greutate: 0,182 kg
•
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