
 

 

Philips
Bluetooth-headset

SHB1400
SuperCharger-headset

met zachte oordopjes
U hoeft nooit meer adapters en kabels bij de hand te hebben, omdat deze headset 
rechtstreeks via USB-poorten met stroomvoorziening kan worden opgeladen. Bovendien 
vergeet u dankzij de zachte oordopjes zelfs dat u de headset draagt.

Eenvoudig opladen via USB
• Handig opladen via USB

Urenlang draagcomfort!
• Zacht, ergonomisch gevormd oordopje voor een optimale pasvorm en langdurig comfort.

Maak uzelf duidelijk verstaanbaar
• Duidelijke gesprekken zonder echo

Vrijuit spreken - handsfree en draadloos
• Draadloos handsfree praten met ingeschakelde Bluetooth
• Draadloos gespreksbeheer

Geschikt voor uw Bluetooth-compatibele telefoon
• Voldoet aan Bluetooth HSP/HFP - universeel



 Handig opladen via USB

Deze headset is voorzien van een geïntegreerde 
USB-stekker, dus u kunt hem altijd gemakkelijk 
opladen via een USB-poort met stroomvoorziening 
(bijv. computers en USB-opladers). Geen adapters, 
geen kabels, geen gedoe.

Zacht en comfortabel oordopje

Deze headset is voorzien van een zacht en 
ergonomisch gevormd siliconen oordopje voor een 
ideale pasvorm. In combinatie met het lichtgewicht 
ontwerp van de headset bent u de hele dag 
verzekerd van optimaal comfort.

Duidelijke gesprekken zonder echo
Voer duidelijke gesprekken zonder echo dankzij de 
uiterst gevoelige microfoon en het akoestische 
ontwerp van de headset.

Draadloos handsfree praten
Het gebruik van uw mobiele telefoon zonder een 
headset kan lastig en onveilig zijn. Op veel plaatsen is 
het ook verboden tijdens het rijden. Met bekabelde 
handsfree kits hebt u ook nog last van een kabel. Een 
Bluetooth-headset vervangt de kabel door een 
draadloze Bluetooth-verbinding met een kort bereik. 
Hierdoor hebt u uw handen vrij en wordt uw 
bewegingsvrijheid niet belemmerd door een 
kabel.Bluetooth vermindert ook potentiële risico's 
die zijn verbonden aan de straling van mobiele 
telefoons omdat de energie die dicht bij uw hoofd 
wordt uitgezonden, veel lager is dan de straling die 
wordt uitgezonden door uw mobiele telefoon.

Draadloos gespreksbeheer
Beheer uw gesprek zonder uw mobiele telefoon te 
gebruiken. Hiertoe behoort het aannemen van een 
gesprek, het weigeren van een gesprek, Voice Dial en 
nummerherhaling. Uw mobiele telefoon moet 
spraakgestuurd kiezen en nummerherhaling wel 
ondersteunen.

Voldoet aan Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth is een technologie die kabels overbodig 
maakt. Bluetooth is een wereldwijde standaard, dus 
Bluetooth-apparaten van verschillende fabrikanten 
kunnen onderling worden gekoppeld door middel 
van gedeelde Bluetooth-profielen. HSP (Handset 
Profile) en HFP (Handsfree Profile) zijn de profielen 
die nodig zijn voor normaal gebruik van een 
Bluetooth-headset. Als uw mobiele telefoon 
compatibel is met HSP of HFP (zoals vrijwel elke 
telefoon met Bluetooth), werkt deze headset met de 
mobiele telefoon. De Bluetooth-naam en -logo's zijn 
eigendom van Bluetooth SiG, inc. Het gebruik van 
deze naam en logo's door Koninklijke Philips 
electronics N.V. is onder licentie.
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Specificaties
Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: Handsfree, Headset
• Bluetooth-versie: 2.1+EDR
• Maximumbereik: maximaal 10 meter m

Gemak
• Gespreksbeheer: Schakelen tussen muziek en 

gesprekken, Oproep aannemen/beëindigen, 
Oproep weigeren, Voice Dial, Herhaling van laatste 
nummer, Oproep doorverbinden, Mute-functie 
microfoon

• Volumeregeling

Vermogen
• Spreektijd: maximaal 7 uur
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Stroomvoorziening USB-adapter: Opladen via de 

USB-stekker van de headset via elke USB-poort 
met stroomvoorziening (PC, USB-
voedingsadapter, etc.). Oplader niet meegeleverd.

• Stand-bytijd: maximaal 150 uur

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

5,5 x 1,7 x 2,8 cm
• Gewicht: 0,008 kg

Accessoires
• Snelstartgids: Snelstartgids
• Optioneel oorhaakje: Inclusief

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 51450 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,8 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,07 kg
• Nettogewicht: 0,03 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 51452 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 16,3 x 10,9 x 11,3 cm
• Brutogewicht: 0,29 kg
• Nettogewicht: 0,09 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 51451 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Omdoos (L x B x H): 22,9 x 17,6 x 25 cm
• Brutogewicht: 1,38 kg
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,02 kg
•
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