
 

 

Philips
Monofoniczny zestaw 
słuchawkowy Bluetooth

Bezpośrednie ładowanie przez USB

SHB1400
Zestaw słuchawkowy z możliwością 

ładowania przez USB
Zapomnij o jeszcze jednym zasilaczu czy przewodzie i ładuj bezpośrednio z dowolnego 
zasilanego portu USB. Wygodny element douszny sprawi, iż zapomnisz, że go nosisz.

Lekki bagaż — ładowanie przez USB
• Wygodne ładowanie przez złącze USB

Komfort noszenia przez długie godziny!
• Miękki, ergonomiczny element douszny zapewnia pewne dopasowanie i wygodę przez cały 

dzień.

Pewność, że rozmówca słyszy wyraźnie Twój głos
• Wyraźne rozmowy bez echa

Swoboda rozmów — tryb głośnomówiący i połączenie bezprzewodowe
• Rozmowy przez bezprzewodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth
• Bezprzewodowe zarządzanie połączeniami

Uniwersalne – współp. z telefonem wyposażonym w funkcję Bluetooth
• Uniwersalna zgodność z HSP/HFP



 Wygodne ładowanie przez złącze USB

Ta słuchawka ma wbudowaną wtyczkę USB, więc 
możesz ją wygodnie ładować za pomocą dowolnego 
portu USB (w komputerze, ładowarkach USB itp.). 
Bez zasilacza, bez przewodów, bez kłopotów.

Miękki, wygodny element douszny

Ten zestaw słuchawkowy jest wyposażony w miękki 
element douszny o ergonomicznym kształcie. Lekka 
konstrukcja zapewnia pewne dopasowanie i wygodę 
noszenia przez cały dzień.

Wyraźne rozmowy bez echa
Ciesz się wyraźnymi rozmowami bez echa dzięki 
czułemu mikrofonowi i genialnej konstrukcji 
akustycznej.

Rozmawiaj bez angażowania rąk
Korzystanie z telefonu komórkowego bez zestawu 
słuchawkowego może być niewygodne i 
niebezpieczne. W wielu krajach jest także 
zabronione podczas kierowania samochodem. 
Przewodowe zestawy głośnomówiące są kłopotliwe 
ze względu na przewody. W zestawie Bluetooth 
przewody zostały zastąpione bezprzewodowym 
połączeniem krótkiego zasięgu Bluetooth, dzięki 
czemu ręce pozostają wolne, a przewody nie 
ograniczają swobody ruchu.Ponieważ energia 
emitowana w pobliżu głowy jest dużo mniejsza niż 
emitowana przez telefon komórkowy, zestaw 
Bluetooth zmniejsza także potencjalne zagrożenia 
związane z promieniowaniem telefonów 
komórkowych.

Bezprzewodowe zarządzanie 
połączeniami
Zarządzaj połączeniami, nie dotykając telefonu. 
Dostępne są funkcje przyjmowania i odrzucania 
połączeń, wybierania głosowego i ponownego 
wybierania. Wybieranie głosowe i ponowne 
wybieranie muszą być obsługiwane przez telefon 
komórkowy.

Zgodność z HSP/HFP
Bluetooth to technologia zastępująca przewody. 
Ponieważ technologia Bluetooth jest standardem 
globalnym, urządzenia Bluetooth różnych 
producentów mogą ze sobą współpracować, 
korzystając z udostępnionych profilów. HSP 
(Handset Profile) i HFP (Handsfree Profile) to profile 
Bluetooth wymagane do typowej obsługi zestawu 
słuchawkowego Bluetooth. Jeśli telefon komórkowy 
jest zgodny z profilem HSP lub HFP (jak praktycznie 
każdy telefon z interfejsem Bluetooth), ten zestaw 
słuchawkowy będzie z nim współpracował. Znak 
słowny i logo Bluetooth należą do firmy Bluetooth 
SIG, Inc. Jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków 
przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V. jest 
przedmiotem licencji.
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Dane techniczne
Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: głośnomówiący, zestaw 

słuchawkowy
• Wersja Bluetooth: 2.1+EDR
• Maksymalny zasięg: do 10

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: przełączanie między 

rozmową i muzyką, odbieranie/kończenie 
połączenia, odrzucanie połączenia, wybieranie 
głosowe, ponowne wybieranie ostatniego numeru, 
przekazywanie połączeń, wyciszenie mikrofonu

• Regulator głośności

Power
• Czas rozmowy: do 7 godzin
• Typ baterii: Litowo-polimerowy
• Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilany sieciowo: przy użyciu zasilacza USB
• Czas gotowości: do 150 godzin

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

1,7 x 2,6 x 5,4 cm
• Waga: 0,0215 kg

Akcesoria
• Dołączony: zaczep na ucho (opcjonalnie), skrócona 

instrukcja obsługi

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 51450 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,2 x 16,7 x 2,8 cm
• Waga brutto: 0,089 kg
• Waga netto: 0,044 kg
• Ciężar opakowania: 0,045 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 51452 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20 x 10,7 x 11,3 cm
• Waga brutto: 0,32 kg
• Waga netto: 0,132 kg
• Ciężar opakowania: 0,188 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 51451 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 12
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,9 x 17,6 x 25 cm
• Waga brutto: 1,4 kg
• Waga netto: 0,528 kg
• Ciężar opakowania: 0,872 kg
•
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
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