
 

 

Philips
Bluetooth-hörlurar

Foldie
On-ear
Svart

SHB8000BK
Trådlöst ljud med hög precision

Utomordentlig isolering och hopfällbar design
De motorcyklistinspirerade CitiScape Foldie-hörlurarna levererar rent, exakt ljud och 
utomordentlig ljudisolering med sina stängda akustiska system och kvalitetselement. Med 
Bluetooth kan du njuta av musik trådlöst och enkelt växla mellan musik och samtal med stil.

Totalt uppslukande ljud i farten
• Förstklassiga 40 mm-neodymelement för enastående klarhet
• Bluetooth 3.0 för trådlös musiklyssning och samtalsväxling
• Sluten akustisk design för bättre bas och ljudisolering
• Förvinklade öronsnäckor passar alla öron och ger utomordentlig ljudisolering

Suverän komfort
• Flexibel metallarm för långvarig komfort
• Bra komfort med mjuka kuddar som sitter på örat

Formgiven att förbluffa
• Handgjort huvudband med inspiration från cykelstyren
• Kompakt hopfällbar konstruktion för enkel transport och förvaring

Bekväm design
• Bluetooth eller sladd – njut av musik hur du vill!
• Digital brusreducering för tydliga telefonsamtal



 Förstklassiga 40 mm-neodymelement

40 mm-neodymelement med hög prestanda 
ger ett brett frekvensområde med enastående 
ljuddetaljer. Njut av alla nyanser i din 
favoritmusik – från utökade bastoner och 
varma mellantoner till kristallklara höga toner.

Bluetooth 3.0-anslutning

CitiScape Foldie har Bluetooth 3.0, vilket gör 
att du kan njuta av musiken enkelt och trådlöst. 
De smarta kontrollerna på headsetet är till för 
att du enkelt ska kunna växla mellan musik och 
samtal.

Val av Bluetooth eller sladd

Med vårt nya Bluetooth-headset kan du inte 
bara välja trådlös Bluetooth utan även 3,5 mm 

anslutningsbar musikuppspelning, vilket ger dig 
det bästa av två världar! Para bara ihop 
headsetet med en Bluetooth-enhet så kan du ta 
del av trådlöst lyssnande när det är som bäst. 
Eller så kopplar du bara in kabeln i 3,5 mm-
uttaget och får samma fantastiska resultat. 
Valet är ditt!

Kompakt hopfällbar utformning

Hörlurarna kan fällas ihop för enkel förvaring 
och transport.

Digital brusreducering
Den här brusreduceringstekniken gör talet 
tydligare om du pratar i bullrig miljö. 
Bakgrundsljudet och eko dämpas, så att du 
prata med förbättrad ljudkvalitet trots 
vägbuller, babbel, vindbuller osv. Tekniken 
känner av ljudvågorna och skapar motvågor, så 
att det oönskade oljudet tas ut.

Utmärkt ljudisolering

Upplev stadens puls men inte dess buller. Tack 
vare den slutna akustiska on-ear-
konstruktionen isoleras varenda liten ljuddetalj 
så att du kan höra fler nyanser i musiken och 
njuta av en kraftfull och dynamisk bas.

Flexibel metallarm

Konstruktionen med en lätt men tålig 
metalltråd som håller ihop öronsnäckorna och 
huvudbandet är inspirerad av cykelvajrar och 
ger en säker och bekväm passform.

Handgjort huvudband

Det handgjorda huvudbandet har en läcker 
konstläderdesign med inspiration från lindade 
cykelstyren.

Noggrant vinklade öronsnäckor
Förvinklade öronsnäckor följer örats naturliga 
vinkel och ger utomordentlig ljudisolering så 
att du verkligen kan njuta av musiken.
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Ljud
• Frekvensomfång: 18–20 700 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Högtalardiameter: 40 mm
• Akustiskt system: Stängd

Design
• Färg: Svart

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

Tillbehör
• Snabbstartguide: Medföljer
• USB-kabel: Medföljer för laddning
• Ljudkabel: Extra ljudkabel medföljer

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,7 x 6,5 x 2,7 tum
• Produktens mått (B x H x D): 14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Vikt: 0,128 kg
• Vikt: 0,282 lb

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,564 lb
• Bruttovikt: 1,163 kg
• GTIN: 1 69 23410 72258 8
• Yttre kartong (L x B x H): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 10,0 x 7,8 x 8,9 tum
• Nettovikt: 1,210 lb
• Nettovikt: 0,549 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,354 lb
• Taravikt: 0,614 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 20 x 9 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,5 tum
• EAN: 69 23410 72258 1
• Bruttovikt: 0,313 kg
• Bruttovikt: 0,690 lb
• Nettovikt: 0,183 kg
• Nettovikt: 0,403 lb
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 0,13 kg
• Taravikt: 0,287 lb
• Typ av hyllplacering: Båda
•
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* *Funktionernas tillgänglighet kan variera beroende på 
kompatibiliteten för mobiltelefonen.
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