
 

 

Philips
Bluetooth-headset

SHB1400
SuperCharger-headset

med mjuka öronsnäckor
Nu kan du sluta oroa dig över att behöva ytterligare en adapter eller kabel. Ladda ditt 
headset direkt från valfri aktiv USB-port. Headsetets mjuka öronsnäckor gör att du 
glömmer bort att du ens har det på dig.

Packa lätt – ladda via USB
• Ladda bekvämt via USB

Bär den bekvämt i timmar!
• Mjuk, ergonomisk öronsnäcka för säker passform och bekväm användning hela dagen.

Se till att andra uppfattar dig tydligt
• Tydliga samtal utan eko

Prata fritt – handsfree och trådlöst
• Bluetooth-aktiverade trådlösa handsfree-samtal
• Trådlös samtalshantering

Fungerar med din Bluetooth-aktiverade telefon
• Bluetooth HSP/HFP-kompatibel – universell



 Ladda bekvämt via USB

Headsetet har en inbyggd USB-kontakt, så du kan 
ladda det bekvämt via valfri aktiv USB-port (i datorer, 
USB-laddare osv.). Ingen adapter, inga kablar, inga 
problem.

Mjuk och bekväm öronsnäcka

Headsetet har en mjuk, ergonomiskt utformad 
öronsnäcka i silikon. I kombination med headsetets 
låga vikt ger det en säker passform och bekväm 
användning hela dagen.

Tydliga samtal utan eko
Upplev tydliga samtal utan eko med headsetets 
mycket känsliga mikrofon och smarta akustiska 
design.

Trådlösa handsfree-samtal
Det kan vara opraktiskt och farligt att använda 
mobiltelefonen utan headset. På många platser är det 
dessutom olagligt när du kör bil. Sladdanslutna 
handsfreeutrustningar gör att du måste krångla med 
en sladd. Ett Bluetooth-headset ersätter sladden 
med en trådlös Bluetooth-anslutning för korta 
avstånd så att du har händerna fria och kan röra dig 
utan att hindras av en sladd. Eftersom den energinivå 
som sänds ut i närheten av ditt huvud är mycket lägre 
än den som avges från mobiltelefonen gör Bluetooth 
dessutom att de potentiella risker som förknippas 
med strålning från mobiltelefoner minskar.

Trådlös samtalshantering
Hantera samtalen utan att använda mobiltelefonen. 
Den här funktionen omfattar accepterande och 
avvisande av samtal, röstuppringning samt 
återuppringning. Mobiltelefonen måste ha funktioner 
för röstuppringning och återuppringning.

Bluetooth HSP/HFP-kompatibel
Bluetooth är en kabelersättningsteknik. Eftersom 
Bluetooth är en global standard kan Bluetooth-
enheter från olika tillverkare fungera tillsammans 
med hjälp av delade Bluetooth-profiler. HSP 
(handenhetsprofil) och HFP (handsfreeprofil) är de 
profiler som krävs för normal användning av 
Bluetooth-headset. Om din mobiltelefon är 
kompatibel med HSP eller HFP (som i stort sett alla 
telefoner med Bluetooth-funktioner är) fungerar det 
här headsetet med den. Bluetooth-märket och -
logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och 
Koninklijke Philips Electronics N.V. har licens för all 
användning av dem.
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Specifikationer
Anslutningar
• Bluetooth-profiler: Handsfree, Headset
• Bluetooth-version: 2.1+EDR
• Maximal räckvidd: upp till 10 m m

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Växla mellan samtal och musik, 

Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, 
Röstuppringning, Uppringning av senast slagna 
nummer, Samtalsöverföring, Ljudavstängning

• Volymkontroll

Effekt
• Samtalstid: upp till 7 timmar
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Strömförsörjning via USB-adapter: Laddas via 

headsetets USB-kontakt från valfri aktiv USB-port 
(dator, USB-nätadapter osv.). Laddare medföljer 
inte.

• Standby-tid: upp till 150 timmar

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,5 x 1,7 x 2,8 cm
• Vikt: 0,008 kg

Tillbehör
• Snabbstartguide: Snabbstartshandbok
• Öronkrok som tillval: Medföljer

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 51450 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,8 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,07 kg
• Nettovikt: 0,03 kg
• Taravikt: 0,04 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 51452 5
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 16,3 x 10,9 x 11,3 cm
• Bruttovikt: 0,29 kg
• Nettovikt: 0,09 kg
• Taravikt: 0,2 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 51451 8
• Antal konsumentförpackningar: 12
• Yttre kartong (L x B x H): 22,9 x 17,6 x 25 cm
• Bruttovikt: 1,38 kg
• Nettovikt: 0,36 kg
• Taravikt: 1,02 kg
•
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