
 

 

Philips
ชุดหูฟัง Bluetooth

SHB1400
ชุดหูฟัง SuperCharger

พร้อมที่หุ้มสัมผัสนุ่ม
ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องพกพาอะแดปเตอร์หรือสายเคเบิลอื่นๆ ติดตัว 
และสามารถชาร์จชุดหูฟังนี้ได้โดยตรงจากพอร์ต USB ที่ใช้ไฟ ขณะสวมชุดหูฟังนี้ 
ที่หุ้มหูฟังที่อ่อนนุ่มจะทำให้คุณลืมไปเลยว่ากำลังสวมชุดหูฟังอยู่

มีน้ำหนักเบา - ชาร์จผ่าน USB
• ชาร์จไฟใหม่ได้สะดวกผ่าน USB

สวมใส่ได้สบายนานหลายชั่วโมง
• ที่หุ้มหูฟังนุ่มสบาย กระชับ ใส่ได้สบายตลอดวัน

มั่นใจว่ารับฟังการสนทนาได้อย่างชัดเจน
• ชัดเจน ไร้เสียงก้อง

สนทนาอย่างอิสระ - แฮนด์ฟรีและไร้สาย
• การสนทนาผ่านแฮนด์ฟรีแบบไร้สายที่รองรับ Bluetooth
• การจัดการการโทรแบบไร้สาย

ใช้งานได้กับโทรศัพท์ที่รองรับ Bluetooth
• รองรับ Bluetooth HSP/HFP - อเนกประสงค์



 ชาร์จไฟใหม่ได้สะดวกผ่าน USB

ชุดหูฟังนี้มีปลั๊ก USB ในตัว 
คุณจึงสามารถชาร์จไฟใหม่ผ่านพอร์ต USB ได้สะดวก 
(ที่เครื่องพิวเตอร์ แท่นชาร์จ USB ฯลฯ) 
ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ ไม่ต้องใช้สาย ไม่ต้องกังวล

ที่หุ้มหูฟังนุ่มสบาย

ชุดหูฟังนี้มีที่หุ้มหูฟังที่นุ่มออกแบบตามหลักสรีรศาสต
ร์ผลิตจากวัสดุซิลิโคน และมีน้ำหนักเบา 
จึงสวมใส่กระชับและสบายตลอดวัน

ชัดเจน ไร้เสียงก้อง
สนทนาได้ชัดเจน 
ไร้เสียงก้องด้วยชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนความไวสูง 
และการออกแบบด้านเสียงอัจฉริยะ

การสนทนาผ่านแฮนด์ฟรีแบบไร้สาย
การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังอาจทำให้
ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย ในบางพื้นที่ 
การใช้งานโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้ชุดหูฟังในขณะขั
บรถเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย 
สายเคเบิลของชุดแฮนด์ฟรีแบบมีสายอาจสร้างความร
ำคาญให้กับคุณได้ ชุดหูฟัง Bluetooth 
จะให้การเชื่อมต่อ Bluetooth 
แบบไร้สายในระยะสั้นๆ แทนสายเคเบิล 
คุณสามารถใช้มือของคุณในการทำงานอื่นๆ ได้ 
และสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ติดสายเคเบิลเนื่อง
จากพลังงานที่ปล่อยออกมาใกล้กับศีรษะของคุณมีน้อ
ยกว่าคลื่นที่ปล่อยออกมาจากโทรศัพท์มือถือ 
Bluetooth 
จึงช่วยลดความเสี่ยงที่มาจากการปล่อยคลื่นของโทรศั
พท์มือถือได้อีกด้วย

การจัดการการโทรแบบไร้สาย
จัดการการโทรโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ 
ซึ่งรวมถึงการรับสาย ปฏิเสธไม่รับสาย 
การโทรออกโดยใช้เสียง และการเรียกซ้ำ 
โทรศัพท์มือถือของคุณจะต้องสนับสนุนการโทรออกโ
ดยใช้เสียง และการเรียกซ้ำ

รองรับ Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่มาแทนที่สายเคเบิล 
เนื่องจาก Bluetooth เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป 
อุปกรณ์ Bluetooth ของผู้ผลิตต่างๆ 
สามารถทำงานร่วมกันได้โดยใช้ Profile 
ที่ใช้ร่วมกันHSP (Handset Profile) และ HFP 
(Handsfree Profile) คือ Profile 
ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของชุดหูฟัง Bluetooth 
โดยทั่วไป 
หากโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถทำงานร่วมกับ 
HSP หรือ HFP (เหมือนกับโทรศัพท์ที่รองรับ Bluetooth 
แทบทุกชนิด) 
คุณจะสามารถใช้ชุดหูฟังนี้กับโทรศัพท์ของคุณได้Blu
etooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของข้อความและโลโก้ 
Bluetooth Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ใช้เครื่องหมายดังกล่าวภายใต้ลิขสิทธิ์
SHB1400/00

รายละเอียดเฉพาะ
การเชื่อมต่อ
• Bluetooth Profile: แฮนด์ฟรี, ชุดหูฟัง
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1+EDR
• ระยะห่างสูงสุด: ได้ถึง 33 ฟุต / 10 ม.

สะดวกสบาย
• การจัดการการโทร: 

สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง, รับ/วางสาย, 
ปฏิเสธไม่รับสาย, การโทรออกโดยใช้เสียง, 
การเรียกซ้ำหมายเลขล่าสุด, การโอนสาย, 
ปิดไมโครโฟน

• การควบคุมระดับเสียง: ใช่

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: สูงสุด 7 ชั่วโมง
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชาร์จใหม่ได้: ใช่
• อะแดปเตอร์ USB แหล่งจ่ายไฟ: ชาร์จผ่านปลั๊ก USB 

ของชุดหูฟังจากพอร์ต USB (PC, อะแดปเตอร์ USB 
ฯลฯ) ไม่รวมแท่นชาร์จ

• เวลาสแตนด์บาย: สูงสุด 150 ชั่วโมง

ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

5.5 x 1.7 x 2.8 ซม.
• น้ำหนัก: 0.008 กก.

อุปกรณ์เสริม
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• ที่เกี่ยวหูแบบต่างๆ: พร้อมด้วย

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• EAN: 87 12581 51450 1
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก
• ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

9.5 x 17.8 x 3 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.07 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.03 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.04 กก.

ด้านในกล่อง
• EAN: 87 12581 51452 5
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

16.3 x 10.9 x 11.3 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.29 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.09 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.2 กก.

ด้านนอกกล่อง
• EAN: 87 12581 51451 8
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 12
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

22.9 x 17.6 x 25 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.38 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.36 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.02 กก.
•

วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.1.5

12 NC: 8670 000 57909
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