
 

 

Philips
Auscultadores Bluetooth

Auricular
Preto

SHB1700
Conversa cristalina com 2 microfones 

e cancelamento de ruído
Conversar e música com alerta de voz, comandos de voz e suporte de vários dispositivos

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

Universal: Funciona com o seu telefone com Bluetooth
• Conforme a HSP/HFP Bluetooth - Universal
• Estéreo Bluetooth® (compatível com A2DP)

Faça-se ouvir
• Chamadas sem ruído, nem eco

Conforto durante horas!
• Gancho para as orelhas ergonómico

Funciona com todos os dispositivos com Bluetooth
• Emparelhar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo



 Conforme a HSP/HFP Bluetooth
O Bluetooth é uma tecnologia que vem substituir os 
cabos. O Bluetooth é uma norma global, por isso, os 
dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes 
podem comunicar entre si utilizando perfis de 
Bluetooth partilhados. HSP (Perfil do dispositivo) e 
HFP (Perfil mãos-livres) são os perfis necessários 
para as operações de dispositivos Bluetooth mais 
comuns. Se o seu telemóvel estiver em 
conformidade com os perfis HSP ou HFP (o que 
sucede praticamente em qualquer telemóvel com 
Bluetooth), este auricular funciona 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. é feita sob licença.

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.

Estéreo Bluetooth® (A2DP)
Este dispositivo Philips suporta totalmente estéreo 
Bluetooth (A2DP). A compatibilidade com A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) permite a 
estes auscultadores receberem música estéreo de 
qualquer dispositivo Bluetooth compatível com 
A2DP. Assim, pode utilizar estes auscultadores com 
qualquer telemóvel compatível, PC, adaptador 
Bluetooth, leitor MP3, etc. que suporte A2DP.

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

Gancho para as orelhas ergonómico
O tamanho ergonómico dos ganchos para as orelhas 
pode ser adaptado em vários passos para se ajustar 
às suas orelhas, o que não só aumenta o conforto 
mas também garante uma colocação segura. Além 
disso, o gancho para a orelha pode ser adaptado para 
se ajustar tanto à orelha esquerda como direita.

Emparelhar dois dispositivos Bluetooth
Emparelhar dois dispositivos Bluetooth em 
simultâneo

Conversação mãos livres sem fios
Utilizar o telemóvel sem auricular 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. O auricular com Bluetooth substitui 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 junto à sua cabeça é 
muito mais baixa do que a irradiada pelo telemóvel, 
o Bluetooth também diminui potenciais riscos 
associados à radiação dos telemóveis.
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Conectividade
• Perfis Bluetooth: mãos livres, auricular
• Versão Bluetooth: 4,0
• Alcance máximo: até 10 metros

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Atender/terminar chamada, 

Transferência de chamadas, Remarcação do último 
número, Microfone sem som, Rejeitar chamada, 
Alternar entre chamada e música, Comando por 
voz, Marcação por voz, Alerta de voz

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Alimentação do dispositivo: via adaptador USB
• Tempo em espera: até 220 hora(s)
• Tempo conv.: até 6 hora(s)

Embalagem interior
• EAN: 87 12581 48026 4
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Peso bruto: 0,5722 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

20,5 x 19,5 x 11 cm
• Peso líquido: 0,21 kg
• Tara: 0,3622 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 47992 3
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Peso bruto: 3,992 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 60 x 22 x 24 cm
• Peso líquido: 1,26 kg
• Tara: 2,732 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 47991 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17,5 x 3,1 cm
• Peso bruto: 0,078 kg
• Peso líquido: 0,035 kg
• Tara: 0,043 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Acessórios
• Incluído: Gancho para as orelhas (opcional), 

Manual de início rápido, Cabo de carregamento 
USB

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

1,6 x 5,5 x 3,1 cm
• Peso: 0,018 kg
•
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