
 

 

Philips
Bluetooth-hoofdtelefoon

Foldie
Voor op het oor
Zwart

SHB8000BK
Zeer nauwkeurige draadloze geluidsweergave
Uitstekende isolatie en opvouwbaar ontwerp
De CitiScape Foldie is geïnspireerd door fietsers en produceert een helder, nauwkeurig geluid met 

uitstekende geluidsisolatie dankzij een gesloten akoestisch systeem en hoogwaardige drivers. Geniet 

draadloos van muziek met Bluetooth en schakel met gemak en in stijl tussen muziek en 

telefoongesprekken.

Totale geluidsbeleving voor onderweg
• 40 mm geavanceerde neodymium-drivers voor ongekende zuiverheid
• Bluetooth 3.0 voor kabelvrij muziekgenot en schakelen tussen oproepen
• Gesloten akoestisch ontwerp voor betere bassen en geluidsisolatie
• Gekantelde oorschelpen passen op elk oor voor uitstekende geluidsafdichting

Uiterst comfortabel
• Flexibele metalen beugel voor langdurig luisterplezier
• Zachte oorkussens voor extra comfort

Ontworpen om indruk te maken
• Handgemaakte hoofdband, geïnspireerd door het stuur van de urban motorfiets
• Compact opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk dragen en opbergen

Ontworpen voor comfort
• Bluetooth of kabel – geniet van muziek zoals u dat wilt!
• Digitale ruisonderdrukking voor heldere telefoongesprekken



 Eersteklas neodymium-drivers van 40 
mm

Hoogwaardige neodymium-drivers van 40 mm 
zorgen voor een breed frequentiebereik met 
uitstekende geluidsdetails. Geniet van iedere 
nuance in uw favoriete muziek – van 
uitgebreide bassen en warme middentonen tot 
kristalhelder hoog.

Bluetooth 3.0-aansluiting

De CitiScape Foldie beschikt over Bluetooth 
3.0, waardoor u probleemloos draadloos van 
uw muziek geniet. Dankzij de slimme 
bedieningselementen op de hoofdtelefoon 
schakelt u eenvoudig tussen uw muziek en 
oproepen.

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!

Compact opvouwbaar ontwerp

De hoofdtelefoon is opvouwbaar voor 
gemakkelijk dragen en opbergen.

Digitale ruisonderdrukking
Deze ruisonderdrukkingstechnologie 
verbetert de begrijpelijkheid van spraak bij 
omgevingsgeluid tijdens gesprekken. 
Achtergrondruis en echo worden onderdrukt, 
zodat u geniet van telefoongesprekken met 
verbeterde geluidskwaliteit bij straatgeluiden, 
geklets, wind enz. De technologie maakt een 
schatting en produceert een gelijke, maar 
tegenovergestelde golfvorm naar het geluid, 
zodat het ongewenste geluid door substractie 
wordt verminderd.

Uitzonderlijke geluidsisolatie

Maak deel uit van het wervelende stadsleven 
maar niet van het lawaai. Dankzij het gesloten 
akoestische ontwerp voor op het oor wordt 
elk geluidsdetail geïsoleerd, voor een nog 
nauwkeuriger muziekweergave en extra 
dynamische bassen.

Flexibele metalen beugel

Geïnspireerde door motorfietsbedrading. De 
oorschelpen en hoofdband zijn aan elkaar 
bevestigd met licht maar duurzaam metalen 
draad voor veilig en langdurig comfort.

Handgemaakte hoofdband

Geïnspireerd door de gevlochten versiering op 
motorfietshandvaten. Voor de handgemaakte 
hoofdband is kunstleer gebruikt voor een 
stoer stijlstatement.
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Geluid
• Frequentiebereik: 18 - 20.700 Hz
• Impedantie: 32 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Akoestisch systeem: Gesloten

Ontwerp
• Kleur: Zwart

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

Accessoires
• Snelstartgids: Inclusief
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
• Audiokabel: Extra audiokabel meegeleverd

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

5,7 x 6,5 x 2,7 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Gewicht: 0,128 kg
• Gewicht: 0,282 lb

Omdoos
• Brutogewicht: 2,564 lb
• Brutogewicht: 1,163 kg
• GTIN: 1 69 23410 72258 8
• Omdoos (L x B x H): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Omdoos (L x B x H): 10,0 x 7,8 x 8,9 inch
• Nettogewicht: 1,210 lb
• Nettogewicht: 0,549 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 1,354 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,614 kg

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

19,5 x 20 x 9 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,5 inch
• EAN: 69 23410 72258 1
• Brutogewicht: 0,313 kg
• Brutogewicht: 0,690 lb
• Nettogewicht: 0,183 kg
• Nettogewicht: 0,403 lb
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,287 lb
• Type schap: Beide
•
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* *Beschikbaarheid van functies kan variëren afhankelijk van 
compatibiliteit met mobiele telefoons.
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