
 

 

Philips
Trådlösa Bluetooth-
hörlurar

40 mm-element/halvsluten 

baksida

Over-ear

SHB7200NFCFB
Högpresterande trådlöst ljud

ihopparning med en knapptryckning
Få timmar av trådlös musik eller trådlösa samtal med Philips trådlösa hörlurar. De har 
NFC, Bluetooth-anslutning, överlägsna 40 mm neodymhögtalarelement och mjuka över-
örat-öronkuddar för bekvämlighet och rörelsefrihet när det är som bäst.

Förstklassig ljudkvalitet
• Neodymelement på 40 mm för skarp diskant och djup bas
• Avancerad eko- och brusreducering för kristallklara samtal
• Over-ear-brusreduceringskuddar som gör att du behåller musiken för dig själv

Trådbunden eller trådlös musikuppspelning
• Para ihop med din NFC-aktiverade enhet med en enda tryckning
• Trådlöst eller sladdanslutet – njut av musiken hur du vill!
• Bekväm Bluetooth-aktiverad kontroll av musik och samtal
• Stöder Bluetooth 3.0 för mobila HSP-/HFP-/A2DP-/AVRCP-enheter

Bekväm att använda längre
• Helt justerbart huvudband som passar just dig
• Mjuka over-ear-kuddar av skinn för långvarig lyssnarkomfort



 Neodymelement på 40 mm

Våra ultrakompakta och samtidigt otroligt 
starka neodymelement på 40 mm genererar 
ett otroligt kraftfullt magnetfält. De bjuder på 
imponerande subtila röstnyanser och rikare 
basresponser som lägger till oväntade nya 
dimensioner till din favoritmusik.

Välj mellan sladdanslutet eller trådlöst
Svara i telefon och lyssna på musik trådlöst, 
eller anslut direkt genom ett 3,5 mm uttag. De 
nya NFC-aktiverade hörlurarna erbjuder 
verkligen det bästa av båda världar! Para enkelt 
ihop dem med någon NFC-aktiverad enhet och 
få kristallklar trådlös lyssnarglädje. Eller anslut 
till ett 3,5 mm uttag för samma uppslukande 
ljudupplevelse. Valet är ditt!

Enkel NFC-ihopparning
Para ihop med en NFC-aktiverad enhet utan 
ansträngning. Förbi är tiden med komplicerad 
ihopparning av trådlösa hörlurar. Vår nya NFC-
teknik är användarvänlig och enkel att använda, 
med ihopparning med en tryckning för NFC-
aktiverade smarta enheter.

Brusreduceringskuddar

Over-ear-öronkuddarna passar runt öronen 
och blockerar bullret utifrån så du obehindrat 
kan njuta av musiken.

Trådlös kontroll av musik och samtal

När det gäller obegränsad musiknjutning och 
att utan besvär kunna växla mellan musik och 
telefonsamtal, finns det ingenting som slår 
Bluetooth! Njut av dina favoritlåtar genom att 
para ihop Philips headset med en NFC-
aktiverad smarttelefon eller surfplatta. En lätt 
beröring av öronsnäckan är allt som behövs för 
att sänka volymen eller pausa musiken medan 

du tar hand om inkommande och utgående 
samtal.

Justerbart huvudband

Det helt justerbara huvudbandet kan justera 
storleken på hörlurarna så att de alltid är den 
perfekta storleken för dig.

Over-ear-kuddar av skinn

Philips headset kommer med mjuka over-ear-
öronkuddar av läder och har en perfekt 
passform över örat. De är så bekväma att du 
knappt känner av dem! De är inte bara 
bekväma utan har mycket effektiv tätning. Du 
kan lugnt lyssna på musik timme efter timme.
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Ljud
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Högtalardiameter: 40 mm
• Känslighet: 103 dB

Anslutningar
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m m

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla mellan 
samtal och musik

• Volymkontroll

Tillbehör
• Ljudkabel: 1,2 m ljudkabel
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning
• Fodral: Medföljer

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Uppspelningstid: 9 tim
• Standby-tid: 200 tim
• Samtalstid: 9 tim

Förpackningens mått
• EAN: 69 23410 73246 7
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 9,4 x 3,3 tum
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 24 x 8,5 cm
• Bruttovikt: 0,959 lb
• Bruttovikt: 0,435 kg
• Nettovikt: 0,500 lb
• Nettovikt: 0,227 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,459 lb
• Taravikt: 0,208 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,455 lb
• Bruttovikt: 1,567 kg
• GTIN: 1 69 23410 73246 4
• Yttre kartong (L x B x H): 11,1 x 8,8 x 9,4 tum
• Yttre kartong (L x B x H): 28,3 x 22,3 x 24 cm
• Nettovikt: 1,501 lb
• Nettovikt: 0,681 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,953 lb
• Taravikt: 0,886 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Produktens mått (B x H x D): 6,5 x 7,4 x 3,0 tum
• Vikt: 0,18 kg
• Vikt: 0,397 lb
•
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