
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy 
Bluetooth

Douszne
Czarny

SHB1700
Krystaliczne połączenie dzięki 2-mikrofonowej 
redukcji szumów
Rozmowy, muzyka, alarm głosowy, polecenia głosowe i obsługa wielu urządzeń

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

Uniwersalne – współp. z telefonem wyposażonym w funkcję Bluetooth
• Uniwersalna zgodność z HSP/HFP
• Zestaw słuchawkowy Bluetooth® (zgodny z A2DP)

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

Komfort noszenia przez długie godziny!
• Ergonomiczna nakładka na ucho

Zgodność ze wszystkimi urządzeniami z obsługą Bluetooth
• Parowanie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie



 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.

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.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth® 
(A2DP)
To urządzenie firmy Philips w pełni współpracuje ze 
stereofonicznym zestawem słuchawkowym 
Bluetooth (A2DP). Zgodność tego zestawu z 
profilem zaawansowanej dystrybucji dźwięku A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) umożliwia mu 
stereofoniczny odbiór muzyki z dowolnego 
urządzenia Bluetooth. Dzięki temu zestawu 
słuchawkowego można używać w połączeniu z 
dowolnym, zgodnym telefonem komórkowym, 
komputerem, adapterem Bluetooth, odtwarzaczem 
MP3 i innymi urządzeniami, które obsługują profil 
A2DP.

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

Ergonomiczna nakładka na ucho
Ergonomiczne nakładki na uszy można w różny 
sposób dopasowywać do małżowiny, co nie tylko 
zwiększa komfort, ale także zapewnia bezpieczne 
mocowanie. Ponadto nakładkę można dopasować 
zarówno do noszenia na prawym, jak i na lewym 
uchu.

Parowanie dwóch urządzeń Bluetooth
Parowanie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie

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.
SHB1700/10

Zalety
Data wydania 2016-12-07

Wersja: 4.2.5

12 NC: 8670 000 52041
EAN: 08 71258 14799 16

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: głośnomówiący, zestaw 

słuchawkowy
• Wersja Bluetooth: 4,0
• Maksymalny zasięg: do 10

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Przekazywanie połączeń, Wybieranie 
ostatniego numeru, Wyciszenie mikrofonu, 
Odrzucanie połączenia, Przełączanie między 
rozmową i muzyką, Polecenia głosowe, Wybieranie 
głosowe, Alarm głosowy

Moc
• Typ baterii: Litowo-polimerowy
• Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilany sieciowo: przy użyciu zasilacza USB
• Czas gotowości: do 220 godzin
• Czas rozmów: do 6 godzin

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 48026 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga brutto: 0,5722 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,5 x 19,5 x 11 cm
• Waga netto: 0,21 kg
• Ciężar opakowania: 0,3622 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 47992 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Waga brutto: 3,992 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

60 x 22 x 24 cm
• Waga netto: 1,26 kg
• Ciężar opakowania: 2,732 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 47991 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 3,1 cm
• Waga brutto: 0,078 kg
• Waga netto: 0,035 kg
• Ciężar opakowania: 0,043 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Akcesoria
• W zestawie: Zaczep na ucho (opcjonalnie), 

Skrócona instrukcja obsługi, przewód do ładowania 
USB

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

1,6 x 5,5 x 3,1 cm
• Waga: 0,018 kg
•

Dane techniczne
Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Douszne Czarny
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