Philips
Headset mono com
Bluetooth®

Intra auricular
Preto

SHB1200

Converse confortavelmente, com
segurança e sem usar as mãos
confortável, com design leve e compacto para longas conversas
Use-o confortavelmente por horas!
• Ganchos ergonômicos
Você entenderá tudo nitidamente
• Chamadas nítidas e sem eco
Fale livremente - viva-voz e sem fio
• Ligações wireless com a tecnologia Bluetooth e viva-voz
• Gerenciamento de chamadas wireless
Universal: compatível com seu telefone habilitado para Bluetooth
• Compatível com Bluetooth HSP/HFP — Universal

SHB1200/97

Headset mono com Bluetooth®
Intra auricular Preto

Especificações
Conectividade

• Perfis Bluetooth: viva-voz, headset
• Versão do Bluetooth: 3.0+EDR
• Faixa máxima: até 10

Conforto

• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar
chamada, Rejeitar chamada, Rediscagem do último
número, Transferência de chamadas

Lig/Desl
•
•
•
•

Tempo de conversa: até 5 hora(s)
Tipo da bateria: Polímero de lítio
Recarregável
Headset com fonte de alimentação: via adaptador
USB
• Tempo de espera: até 120 hora(s)

Acessórios

• Conteúdo: Gancho para orelha (opcional), Guia de
início rápido, Cabo para carregamento USB

Dimensões da embalagem
•
•
•
•

Tipo da embalagem: Papelão
Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
EAN: 87 12581 72135 0
Dimensões da embalagem (L x A x P):

Destaques
•
•
•
•

5.1 x 17,5 x 3.1 cm
Peso bruto: 0,061 kg
Peso líquido: 0,033 kg
Número de produtos inclusos: 1
Peso da embalagem: 0,028 kg

Embalagem interna
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,436 kg
GTIN: 2 87 12581 72135 4
Embalagem interna (L x L x A): 18 x 16,5 x 8 cm
Peso líquido: 0,198 kg
Número de embalagens para o cliente: 6
Peso da embalagem: 0,238 kg

Embalagem externa

• Peso bruto: 3 kg
• GTIN: 1 87 12581 72135 7
• Embalagem externa (L x L x A):
52,5 x 19,5 x 18 cm
• Peso líquido: 1,188 kg
• Número de embalagens para o cliente: 36
• Peso da embalagem: 1,812 kg

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
1,6 x 3,6 x 1,2 cm
• Peso: 0,0283 kg
•

Chamadas nítidas e sem eco

Chamadas nítidas e sem eco com o microfone
altamente sensível e o design acústico inteligente do
fone de ouvido.

Ligações wireless e com viva-voz

O uso do telefone celular sem um headset pode ser
incômodo e inseguro. Em muitos locais, essa é uma
prática ilegal se você estiver dirigindo. Kits viva-voz
com fio são complicados devido à utilização de um
cabo. O headset Bluetooth substitui o cabo por uma
conexão Bluetooth wireless de curto alcance para
que suas mãos fiquem livres e você tenha total
liberdade de movimentos. Como a energia
transmitida na região perto da cabeça é muito menor
do que a irradiada pelo telefone celular, a tecnologia
Bluetooth também diminui os potenciais riscos
associados à radiação do telefone celular.

Gerenciamento de chamadas wireless

Gerencie chamadas sem usar o telefone celular. Isso
inclui atender ou recusar chamadas, fazer uma
discagem por voz e rediscar um número de telefone.
É necessário que o celular seja compatível com os
recursos de discagem por voz e rediscagem para que
você possa usá-los.

Compatível com Bluetooth HSP/HFP

Bluetooth é uma tecnologia que substitui a utilização
de fios e é um padrão global; portanto, dispositivos
Bluetooth de diferentes fabricantes podem ser
interoperados por meio de perfis Bluetooth
compartilhados. HSP (Handset Profile) e HFP
(Handsfree Profile) são os perfis exigidos para
operações típicas do headset Bluetooth. Se o
telefone celular for compatível com HSP ou HFP
(como praticamente todos os telefones habilitados
para Bluetooth são), o headset funcionará com ele.
A marca mundial e os logotipos Bluetooth são
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de
tais marcas pela Philips Electronics N.V. ocorre
mediante licença.

Ganchos ergonômicos

O tamanho dos ganchos ergonômico pode ser
adaptado em vários passos para se ajustar às suas
orelhas, o que não só aumenta o conforto, mas
também garante uma fixação segura. Além disso, o
gancho para pode ser adaptado para se ajustar ao
uso tanto na orelha esquerda como direita.
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