
 

 

Philips
Ακουστικά Bluetooth

Ενδώτια
Μαύρο

SHB1700
Πεντακάθαρη ομιλία με 2 μικρόφωνα 

και ακύρωση θορύβου
Μουσική και ομιλία με φωνητικές ειδοποιήσεις, φωνητικές εντολές και υποστήριξη 
πολλών συσκευών

Μιλήστε ελεύθερα - handsfree και ασύρματα
• Ασύρματη διαχείριση κλήσεων
• Ασύρματη επικοινωνία handsfree με δυνατότητα Bluetooth

Γενικής χρήσης: Λειτουργεί με τηλέφωνο δυνατότητας Bluetooth
• Συμβατότητα με Universal Bluetooth HSP/HFP
• Bluetooth® Stereo (συμμόρφωση με A2DP)

Εξασφαλίστε απόλυτη κατανόηση
• Καθαρές κλήσεις, χωρίς επιστροφή ήχου

Φορέστε τα άνετα για ώρες!
• Εργονομικό κλιπ αυτιού

Λειτουργεί με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth
• Ταυτόχρονη σύζευξη δύο συσκευών Bluetooth



 Συμβατότητα με Bluetooth HSP/HFP
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία αντικατάστασης 
του καλωδίου. Aποτελεί παγκόσμιο πρότυπο και 
οι συσκευές Bluetooth διαφορετικών 
κατασκευαστών ενδέχεται να είναι 
διαλειτουργικές χρησιμοποιώντας κοινά προφίλ 
Bluetooth. Τα HSP (Handset Profile) και HFP 
(Handsfree Profile) είναι τα απαραίτητα προφίλ για 
τις τυπικές λειτουργίες ακουστικών Bluetooth. 
Αυτά τα ακουστικά θα λειτουργούν εάν το κινητό 
σας τηλέφωνο είναι συμβατό με HSP ή HFP. Το 
όνομα και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία 
της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται από 
την Koninklijke Philips Electronics N.V. κατόπιν 
αδείας.

Ασύρματη διαχείριση κλήσεων
Διαχειριστείτε τις κλήσεις σας χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποδοχή και 
απόρριψη κλήσης, φωνητική κλήση και 
επανάκληση. Οι λειτουργίες της φωνητικής 
κλήσης και της επανάκλησης πρέπει να 
υποστηρίζονται από το κινητό σας.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Συσκευή Philips που υποστηρίζει το Bluetooth 
Stereo (A2DP). Η συμβατότητα A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) επιτρέπει στα 
ακουστικά να λαμβάνουν στερεοφωνική μουσική 
από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth με 
συμβατότητα A2DP. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά με όλα τα 
συμβατά κινητά τηλέφωνα, PC, προσαρμογέα 
Bluetooth, MP3 κλπ. που υποστηρίζει A2DP.

Καθαρές κλήσεις, χωρίς επιστροφή 
ήχου
Απολαύστε καθαρές κλήσεις, χωρίς επιστροφή 
ήχου με το μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας και 
την κομψή ακουστική σχεδίαση.

Εργονομικό κλιπ αυτιού
Το εργονομικό κλιπ αυτιού προσαρμόζεται σε 
διάφορες θέσεις ανάλογα με το μέγεθος του 
αυτιού σας, προσφέροντας όχι μόνο άνεση αλλά 
και σταθερότητα. Επιπλέον, το κλιπ αυτιού 
προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να μπορείτε να 
το φοράτε είτε στο αριστερό είτε στο δεξί αυτί.

Σύζευξη δύο συσκευών Bluetooth
Ταυτόχρονη σύζευξη δύο συσκευών Bluetooth

Ασύρματη επικοινωνία handsfree
Η χρήση του κινητού σας τηλεφώνου χωρίς 
ακουστικά ενδέχεται να μην είναι άνετη και 
ασφαλής. Σε πολλά μέρη είναι και παράνομη ενώ 
οδηγείτε. Τα ενσύρματα κιτ handsfree έχουν το 
πρόσθετο πρόβλημα του καλωδίου. Τα ακουστικά 
Βluetooth αντικαθιστούν το καλώδιο με μια 
ασύρματη σύνδεση Bluetooth μικρής εμβέλειας 
ώστε να είναι ελεύθερα τα χέρια σας και οι 
κινήσεις σας να μην παρεμποδίζονται από 
καλώδια. Καθώς η ενέργεια που εκπέμπεται κοντά 
στο κεφάλι είναι πολύ χαμηλότερη από την 
ενέργεια που εκπέμπει το κινητό σας, το Bluetooth 
μειώνει επίσης τους κινδύνους που σχετίζονται με 
την ακτινοβολία του κινητού.
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Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: handsfree, ακουστικά
• Έκδοση Bluetooth: 4,0
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: μέχρι και 33 πόδια / 10

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου: ναι
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Μεταφορά κλήσης, Επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, Σίγαση μικροφώνου, 
Απόρριψη κλήσης, Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων 
και μουσικής, Φωνητική εντολή, Φωνητική 
κλήση, Φωνητική ειδοποίηση

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Επαναφορτιζόμενο: ναι
• Ακουστικό με τροφοδοτικό: μέσω προσαρμογέα 

USB
• Χρόνος αναμονής: έως και 220 ώρα(ες)
• Χρόνος ομιλίας: έως και 6 ώρα(ες)

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 48026 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 0,5722 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

20,5 x 19,5 x 11 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,21 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3622 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 47992 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Μικτό βάρος: 3,992 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

60 x 22 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,26 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,732 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 47991 6
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 17,5 x 3,1 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,078 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,035 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,043 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Κλιπ αυτιού 

(προαιρετικά), Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Καλώδιο φόρτισης USB

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

1,6 x 5,5 x 3,1 εκ.
• Βάρος: 0,018 κ.
•

Προδιαγραφές
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