
 

Philips
Ακουστικά Bluetooth

SHB1300
Μιλήστε με στυλ - Bluetooth και Handsfree
Με κλιπ ή λουράκι λαιμού
Ελευθερώστε τα χέρια και τα αυτιά σας ενώ μιλάτε! Απολαύστε την επικοινωνία 
Bluetooth διακριτικά και άνετα. Με το ρυθμιζόμενο και αποσπώμενο λουράκι λαιμού, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο στυλ μεταφοράς: με κλιπ και λουράκι λαιμού.

Λειτουργεί με τηλέφωνο δυνατότητας Bluetooth
• Συμβατότητα με Universal Bluetooth HSP/HFP

Μιλήστε ελεύθερα - handsfree και ασύρματα
• Ασύρματη διαχείριση κλήσεων
• Ασύρματη επικοινωνία handsfree με δυνατότητα Bluetooth

Διακριτικός σχεδιασμός που δεν χαλάει το χτένισμά σας
• Ευέλικτη επιλογή μεταφοράς: με λουράκι λαιμού & με κλιπ

Φορέστε τα άνετα για ώρες!
• 3 εναλλάξιμα ακουστικά καουτσούκ για βέλτιστη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού
 



 Ασύρματη διαχείριση κλήσεων
Διαχειριστείτε τις κλήσεις σας χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποδοχή και 
απόρριψη κλήσης, φωνητική κλήση και 
επανάκληση. Οι λειτουργίες της φωνητικής 
κλήσης και της επανάκλησης πρέπει να 
υποστηρίζονται από το κινητό σας.

Συμβατότητα με Bluetooth HSP/HFP
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία αντικατάστασης 
του καλωδίου. Aποτελεί παγκόσμιο πρότυπο και 
οι συσκευές Bluetooth διαφορετικών 
κατασκευαστών ενδέχεται να είναι 
διαλειτουργικές χρησιμοποιώντας κοινά προφίλ 
Bluetooth. Τα HSP (Handset Profile) και HFP 
(Handsfree Profile) είναι τα απαραίτητα προφίλ για 
τις τυπικές λειτουργίες ακουστικών Bluetooth. 
Αυτά τα ακουστικά θα λειτουργούν εάν το κινητό 
σας τηλέφωνο είναι συμβατό με HSP ή HFP. Το 
όνομα και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία 
της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται από 
την Koninklijke Philips Electronics N.V. κατόπιν 
αδείας.

Εσείς επιλέγετε το στυλ μεταφοράς
Μπορείτε να επιλέξετε είτε να προσαρτήσετε το 
προϊόν στα ρούχα σας με κλιπ είτε να το φορέσετε 
γύρω από το λαιμό σας. Και οι δύο τρόποι έχουν 
σχεδιαστεί για κομψότητα και άνεση. 
Προσαρμόστε το στυλ μεταφοράς στις 
προτιμήσεις σας και στην εκάστοτε περίσταση.

Ασύρματη επικοινωνία handsfree
Η χρήση του κινητού σας τηλεφώνου χωρίς 
ακουστικά ενδέχεται να μην είναι άνετη και 
ασφαλής. Σε πολλά μέρη είναι και παράνομη ενώ 
οδηγείτε. Τα ενσύρματα κιτ handsfree έχουν το 
πρόσθετο πρόβλημα του καλωδίου. Τα ακουστικά 
Βluetooth αντικαθιστούν το καλώδιο με μια 
ασύρματη σύνδεση Bluetooth μικρής εμβέλειας 
ώστε να είναι ελεύθερα τα χέρια σας και οι 
κινήσεις σας να μην παρεμποδίζονται από 
καλώδια. Καθώς η ενέργεια που εκπέμπεται κοντά 
στο κεφάλι είναι πολύ χαμηλότερη από την 
ενέργεια που εκπέμπει το κινητό σας, το Bluetooth 
μειώνει επίσης τους κινδύνους που σχετίζονται με 
την ακτινοβολία του κινητού.
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Χαρακτηριστικά
(κυρίως σώμα) • Καθαρό απόβαρο: 0,119 κ.
•

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: Ηandsfree, Ακουστικά
• Έκδοση Bluetooth: 1,2
• Μέγιστη εμβέλεια: μέχρι και 33 πόδια / 10 μ.

Ρεύμα
• Χρόνος ομιλίας: μέχρι και 7 ώρες
• Χρόνος αναμονής: μέχρι και 200 ώρες
• Επαναφορτιζόμενη: ναι
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου

Αξεσουάρ
• Λουράκι αυχένα: Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο 
προσαρμογής για το λουράκι λαιμού

• Φορτιστής: Διεθνής (100 - 240 V AC)

Ευκολία
• Ρύθμιση έντασης: ναι
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Απόρριψη κλήσης, Επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, Φωνητική κλήση, Σίγαση 
μικροφώνου, Μεταφορά κλήσης

• Ένδειξη φόρτισης: Ένδειξη LED χαμηλής ισχύος 
μπαταρίας/πλήρους φόρτισης

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς μόλυβδο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 55x21x14 χιλ. 

• Βάρος προϊόντος (γρ.): 18 (με κλιπ, 
συμπεριλαμβάνονται ακουστικά)

• Βάρος με την συσκευασία: 0,199 κ.
• Διαστάσεις μπλίστερ (ΠxΒxΥ): 14,8x5,7x25,8 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 31903 8
• Μικτό βάρος: 1,29 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

29 x 26,9 x 17.2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,4 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 5
• Καθαρό απόβαρο: 0,89 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 31904 5
• Μικτό βάρος: 3,203 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

54,5 x 31,2 x 19,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,8 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 10
• Καθαρό απόβαρο: 2,403 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

14,8 x 25.8 x 5,7 εκ.
• EAN: 87 10895 99718 8
• Μικτό βάρος: 0,199 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,08 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
Προδιαγραφές
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