
 

 

Philips
Stereofónne slúchadlá 
Bluetooth

SHB1100
Stereofónny adaptér Bluetooth

Urobte svoj prehrávač hudby bezdrôtovým!
3,5 mm stereofónny adaptér Bluetooth (slúchadlá bluetooth sa predávajú samostatne) 
umožňuje zariadeniu, ktoré nepodporuje technológiu Bluetooth, bezdrôtovo vysielať 
zvuk.

Funguje s telefónom s podporou Bluetooth
• Stereofónne Bluetooth (kompatibilné s A2DP)

Urobte svoj prehrávač hudby bezdrôtovým
• Zvukový 3,5 mm adaptér Bluetooth tvorí súčasť balenia.

Nabaľte sa naľahko – nabíjajte cez USB
• Nabíjací kábel USB pre maximálnu mobilitu



 Stereofónne Bluetooth (A2DP)
Toto zariadenie značky Philips plne podporuje 
stereofónne Bluetooth (A2DP). Súlad s A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) umožňuje 
tejto náhlavnej súprave prijímať stereofónnu hudbu z 
akéhokoľvek zariadenia Bluetooth, ktoré je 
kompatibilné s A2DP. Preto môžete používať túto 
náhlavnú súpravu s akýmkoľvek kompatibilným 
mobilným telefónom, PC adaptérom Bluetooth, 
prehrávačom MP3 atď., ktorý podporuje A2DP.
SHB1100/00

Hlavné prvky
• Doba prehrávania hudby: 6 hod
•

Príslušenstvo
• Puzdro: Elastické puzdro s namotaním
• USB kábel: Kábel USB na nabíjanie

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,814 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24 x 21 x 10,5 cm
• Čistá hmotnosť: ,1092 kg
• Hmotnosť obalu: ,7048 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 6,404 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 55 x 44,3 x 23,2 cm
• Čistá hmotnosť: ,8736 kg
• Hmotnosť obalu: 5,5304 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 23 x 15 x 135 cm
• Hmotnosť brutto: ,123 kg
• Čistá hmotnosť: ,0182 kg
• Hmotnosť obalu: ,1048 kg

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP
• Verzia rozhrania Bluetooth: 1,2
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
• Maximálny rozsah: 10 m

Príkon
• Nabíjateľná
• Typ batérie: LI-Polymér
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