
 

 

Philips
Headset Bluetooth

In-ear
Hitam

SHB1700
Pembicaraan sejernih kristal dengan 

2 Mikrofon Peredam Bising
Berbicara dan Mendengarkan musik dengan Peringatan Suara, Perintah Suara, dan 
Mendukung banyak perangkat

Bicara dengan bebas - bebas-genggam dan nirkabel
• Manajemen panggilan nirkabel
• Bicara bebas-genggam nirkabel yang didukung Bluetooth

Universal: Bisa digunakan dengan ponsel yang didukung Bluetooth
• Kompatibel dengan Bluetooth HSP/HFP - Universal
• Bluetooth® Stereo (kompatibel dengan A2DP)

Memastikan kebutuhan Anda dipahami dengan jelas
• Panggilan yang jelas dan bebas gema

Kenakan dengan nyaman selama berjam-jam!
• Earhook yang ergonomis

Bisa digunakan dengan semua perangkat yang didukung Bluetooth
• Dapat dipasangkan dengan dua perangkat Bluetooth sekaligus



 Kompatibel dengan Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth adalah teknologi pengganti kabel. 
Bluetooth merupakan standar global, sehingga 
perangkat Bluetooth dari berbagai produsen dapat 
beroperasi menggunakan profil Bluetooth bersama. 
HSP (Handset Profil) dan HFP (Handsfree Profile) 
adalah profil yang dibutuhkan untuk operasi headset 
Bluetooth tertentu. Jika ponsel Anda kompatibel 
dengan HSP atau HFP (seperti hampir semua ponsel 
yang didukung Bluetooth) headset ini bisa digunakan 
dengan ponsel tersebut. Merek dan logo Bluetooth 
adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan 
merek tersebut oleh Koninklijke Philips Electronics 
N.V. diatur dengan lisensi.

Manajemen panggilan nirkabel
Kelola panggilan tanpa menggunakan ponsel, 
termasuk menerima dan menolak panggilan, 
panggilan menggunakan suara dan panggilan ulang. 
Panggilan menggunakan suara dan panggilan ulang 
harus didukung oleh ponsel Anda.

Bicara bebas-genggam nirkabel
Menggunakan ponsel tanpa headset tidaklah nyaman 
dan aman. Di banyak lokasi, menelepon tanpa 
headset saat mengemudi dianggap ilegal. Perangkat 
bebas-genggam berkabel hanya membuat rumit. 
Headset Bluetooth menggantikan kabel dengan 
koneksi Bluetooth nirkabel jarak pendek, sehingga 
tangan Anda bebas dan kebebasan Anda untuk 
bergerak tidak terhambat oleh kabel. Karena energi 
yang ditransmisikan dekat dengan kepala Anda jauh 
lebih rendah dari yang terpancar dari ponsel Anda, 
Bluetooth juga menurunkan potensi risiko yang 
terkait dengan radiasi ponsel.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Perangkat Philips ini mendukung penuh Bluetooth 
Stereo (A2DP). Kompatibilitas A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) memungkinkan headset 
ini menerima musik stereo dari perangkat Bluetooth 
mana pun yang kompatibel dengan A2DP. Oleh 
karena itu Anda dapat menggunakan headset ini 
dengan ponsel, PC, adapter Bluetooth, pemutar MP3, 
dll. yang kompatibel dan mendukung A2DP.

Panggilan yang jelas dan bebas gema
Nikmati panggilan yang jelas dan bebas gema dengan 
headset yang dilengkapi mikrofon yang sangat sensitif 
dengan desain akustik cerdas.

Earhook yang ergonomis
Ukuran earhooks yang ergonomis dapat disesuaikan 
dengan berbagai cara agar pas dengan telinga Anda, 
yang tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan 
tetapi juga memastikan pemasangan yang aman. 
Selain itu, earhook ini dapat disesuaikan untuk 
mengakomodasi gaya pemakaian di telinga kiri dan 
kanan.

Dapat dipasangkan dengan dua 
perangkat Bluetooth
Dapat dipasangkan dengan dua perangkat Bluetooth 
sekaligus
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Konektivitas
• Profil Bluetooth: handsfree, headset
• Versi Bluetooth: 4,0
• Jangkauan maksimal: hingga 33 kaki/10 m

Nyaman
• Kontrol volume
• Manajemen panggilan: Menjawab/Mengakhiri 

Panggilan, Transfer panggilan, Peringatan suara 
berbahasa Cina, Panggil ulang nomor terakhir, 
Mikrofon diam, Tolak panggilan, Beralih antara 
panggilan dan musik, Perintah suara, Panggilan 
dengan suara

Daya
• Jenis Baterai: Li-polymer
• Dapat diisi ulang
• Headset dengan catu daya: melalui adaptor USB
• Waktu siaga: hingga 220 jam
• Waktu bicara: hingga 6 jam

Kardus Dalam
• EAN: 87 12581 48027 1
• Jumlah kemasan konsumen: 6
• Berat kotor: 0,602 kg
• Inner carton (L x L x T): 20,5 x 19 x 10,5 cm
• Berat bersih: 0,216 kg
• Berat tara: 0,386 kg

Kardus Luar
• EAN: 87 12581 48025 7
• Jumlah kemasan konsumen: 36
• Berat kotor: 3,9 kg
• Outer carton (L x L x T): 60,5 x 22 x 23 cm
• Berat bersih: 1,296 kg
• Berat tara: 2,604 kg

Dimensi kemasan
• Jenis kemasan: Baja semen
• Jenis penempatan di rak: Keduanya
• EAN: 87 12581 48024 0
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Ukuran kemasan (L x T x D): 9,5 x 17,5 x 3,1 cm
• Berat kotor: 0,077 kg
• Berat bersih: 0,036 kg
• Berat tara: 0,041 kg

Aksesori
• Termasuk: Earhook (opsional), Panduan cepat, 

kabel pengisian daya USB

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 1,6 x 5,5 x 3,1 cm
• Berat: 0,031 kg
•

Spesifikasi
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