
 

 

Philips
Auscultadores Bluetooth

SHB1400
Auscultadores SuperCharger

com auriculares macios
Esqueça a preocupação de ter de levar consigo outro adaptador ou cabo e carregue estes 
auscultadores directamente em qualquer porta USB com alimentação. Os auriculares 
macios destes auscultadores fá-lo-ão esquecer que os está a utilizar.

Carregue via USB
• Recarregamento conveniente por USB

Conforto durante horas!
• Auricular macio e ergonómico para utilização segura e confortável durante todo o dia.

Faça-se ouvir
• Chamadas sem ruído, nem eco

Fale livremente - mãos livres e sem fios
• Conversação mãos livres sem fios Bluetooth
• Gestão de chamadas sem fios

Trabalha com o seu telefone Bluetooth
• Conforme a HSP/HFP Bluetooth - Universal



 Recarregamento conveniente por USB

Estes auscultadores têm uma ficha USB integrada, 
para que os possa recarregar convenientemente 
através de qualquer porta USB com alimentação (p. 
ex. em computadores, carregadores USB, etc.). Sem 
adaptador, sem cabos, sem preocupações.

Auricular macio e confortável

Estes auscultadores dispõem de auriculares em 
silicone macios e ergonómicos. Juntamente com o 
design leve dos auscultadores, isto garante uma 
utilização segura e um conforto de utilização durante 
todo o dia.

Chamadas sem ruído, nem eco
Desfrute de chamadas sem ruído nem eco com o 
microfone extremamente sensível e design o 
acústico inteligente dos auscultadores.

Conversação mãos livres sem fios
Utilizar o telemóvel sem auscultadores pode ser 
inconveniente e pouco seguro. Em muitas 
localidades é também ilegal enquanto conduz. Os 
kits mãos livres com fios têm o inconveniente dos 
cabos. Os auscultadores Bluetooth substituem o 
cabo por uma ligação Bluetooth sem fios de curto 
alcance, para ter as mãos livres e para que a sua 
liberdade de movimentos não seja prejudicada por 
um cabo. Como a energia transmitida próximo da 
sua cabeça é muito mais baixa do que a irradiada do 
telemóvel, o Bluetooth também diminui potenciais 
riscos associados à radiação dos telemóveis.

Gestão de chamadas sem fios
Gira a sua chamada sem utilizar o telemóvel, 
incluindo a aceitação e rejeição de chamadas, a 
marcação por voz e a remarcação. A marcação por 
voz e a remarcação têm de ser suportadas pelo seu 
telemóvel.

Conforme a HSP/HFP Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia que substitui a emissão 
via cabos. Bluetooth é uma norma global, por isso os 
dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes 
podem interoperar utilizando perfis Bluetooth 
partilhados. HSP (Perfil do dispositivo) e HFP (Perfil 
mãos livres) são os perfis necessários para as 
operações de auscultadores Bluetooth mais comuns. 
Se o seu telemóvel estiver em conformidade com os 
perfis HSP ou HFP (o que sucede praticamente 
qualquer telefone com Bluetooth), estes 
auscultadores funcionam sem problemas. A palavra 
de marca e os logótipos Bluetooth são propriedade 
da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas 
marcas pela Koninklijke Philips Electronics N.V. 
encontra-se licenciada.
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Especificações
Conectividade
• Perfis Bluetooth: Mãos livres, Auscultadores
• Versão Bluetooth: 2.1+EDR
• Alcance máximo: até 10 metros m

Comodidade
• Gestão de Chamadas: Alternar entre chamada e 

música, Atender/Terminar Chamada, Rejeitar 
Chamada, Marcação por voz, Remarcação do 
último número, Transferência de Chamadas, 
Microfone sem som

• Controlo do volume

Alimentação
• Tempo de conversação: até 7 horas
• Tipo de Pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Alimentação Eléctrica adaptador USB: Carrega 

através da ficha USB dos auscultadores a partir de 
qualquer porta USB com alimentação (PC, 
transformador USB, etc.). Carregador não 
incluído.

• Tempo em 'standby': até 150 horas

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,5 x 1,7 x 2,8 cm
• Peso: 0,008 kg

Acessórios
• Manual de início rápido: Guia de Iniciação Rápido
• Gancho opcional: Incluído

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 51450 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,8 x 3 cm
• Peso bruto: 0,07 kg
• Peso líquido: 0,03 kg
• Tara: 0,04 kg

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 51452 5
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem interior (C x L x A): 

16,3 x 10,9 x 11,3 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso líquido: 0,09 kg
• Tara: 0,2 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 51451 8
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• Embalagem exterior (C x L x A): 

22,9 x 17,6 x 25 cm
• Peso bruto: 1,38 kg
• Peso líquido: 0,36 kg
• Tara: 1,02 kg
•

Data de publicação  
2011-02-28

Versão: 1.1.5

12 NC: 8670 000 57909
EAN: 87 12581 51450 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com

Destaques
Auscultadores Bluetooth
  

http://www.philips.com

