
 

 

Philips
ชุดหูฟง Bluetooth

ใสในหู
ดํา

SHB1700
เสียงชัดใสดวยไมโครโฟนขจัดเสียงรบกวน 

2 ช้ิน
สนทนาและฟงเพลงพรอมมีการเตือนดวยเสียง คําสั งเสียงและรองรับอุปกรณหลายชิ้น

สนทนาอยางอิสระ - แฮนดฟรีและไรสาย
• การจัดการการโทรแบบไรสาย
• การสนทนาผานแฮนดฟรีแบบไรสายที่รองรับ Bluetooth
อเนกประสงค:ใชงานไดกับโทรศัพทที่รองรับ Bluetooth
• รองรับ Bluetooth HSP/HFP - อเนกประสงค
• Bluetooth® Stereo (ตรงตามมาตรฐาน A2DP)
มั่นใจวารับฟงการสนทนาไดอยางชัดเจน
• ชัดเจน ไรเสียงกอง
สวมใสไดสบายนานหลายชั่วโมง
• ที่เกี่ยวหูรับกับสรีระ
ทํางานรวมกับอุปกรณที่สามารถใช Bluetooth ได
• จับคูอุปกรณ Bluetooth สองชิ้นพรอมกัน



 รองรับ Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่มาแทนที่สายเคเบิล 
เนื่องจาก Bluetooth เปนมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป 
อุปกรณ Bluetooth ของผูผลิตตางๆ 
สามารถทํางานรวมกันไดโดยใช Profile 
ที่ใชรวมกันHSP (Handset Profile) และ HFP 
(Handsfree Profile) คือ Profile 
ที่จําเปนสําหรับการทํางานของชุดหูฟง Bluetooth 
โดยทั่วไป 
หากโทรศัพทมือถือของคุณสามารถทํางานรวมกับ 
HSP หรือ HFP (เหมือนกับโทรศัพทที่รองรับ Bluetooth 
แทบทุกชนิด) 
คุณจะสามารถใชชุดหูฟงนี้กับโทรศัพทของคุณไดBlu
etooth SIG, Inc. เปนเจาของขอความและโลโก 
Bluetooth Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์
การจัดการการโทรแบบไรสาย
จัดการการโทรโดยไมตองใชโทรศัพทมือถือของค ุณ 
ซึ่งรวมถึงการรับสาย ปฏิเสธไมรับสาย 
การโทรออกโดยใชเสียง และการเรียกซ้ํา 
โทรศัพทมือถือของคุณจะตองสนับสนุนการโทรออกโ
ดยใชเสียง และการเรียกซ้ํา
การสนทนาผานแฮนดฟรีแบบไรสาย
การใชงานโทรศัพทมือถือโดยไมใชชุดหูฟงอาจทําให
ไมสะดวกและไมปลอดภัย ในบางพื้นที่ 
การใชงานโทรศัพทมือถือโดยไมใชชุดหูฟงในขณะขั
บรถเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย 
สายเคเบิลของชุดแฮนดฟรีแบบมีสายอาจสรางความร
ำคาญใหกับคุณได ชุดหูฟง Bluetooth 
จะใหการเชื่อมตอ Bluetooth 
แบบไรสายในระยะสั้นๆ แทนสายเคเบิล 
คุณสามารถใชมือของคุณในการทํางานอื่นๆ ได 
และสามารถเคลื่อนไหวไดโดยไมติดสายเคเบิลเนื อง
จากพลังงานที่ปลอยออกมาใกลกับศีรษะของคุณมีนอ
ยกวาคลื่นที่ปลอยออกมาจากโทรศัพทมือถือ 
Bluetooth 
จึงชวยลดความเสี่ยงที่มาจากการปลอยคลื่นของโทรศั
พทมือถือไดอีกดวย
Bluetooth® Stereo (A2DP)
อุปกรณของ Philips ช้ินนี้ใชรวมกับ Bluetooth Stereo 
(A2DP) ไดอยางสมบูรณแบบ 
การมีมาตรฐานที่สอดคลองกับ A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) 
ทําใหชุดหูฟงนี้สามารถรับสัญญาณเพลงสเตอริโอได
จากอุปกรณ Bluetooth 
ชนิดใดก็ไดที่ตรงตามมาตรฐาน A2DP ดังนั้น 
คุณจึงสามารถใชชุดหูฟงนี้รวมกับโทรศัพทมือถือ, พีซี, 
อะแดปเตอร Bluetooth, เครื่องเลน MP3 
และอุปกรณอื่นใดก็ไดที่สนับสนุนมาตรฐาน A2DP
ชัดเจน ไรเสียงกอง
สนทนาไดชัดเจน 
ไรเสียงกองดวยชุดหูฟงพรอมไมโครโฟนความไวสูง 
และการออกแบบดานเสียงอัจฉริยะ
ที่เกี่ยวหูรับกับสรีระ
ที่เกี่ยวหูที่สามารถปรับใหเขากับสรีระไดหลายระดับเ
พื่อใหสวมใสไดอยางกระชับ 
ซึ่งไมเพียงเพิ่มความสบายใหกับตัวคุณ 
แตยังชวยในการยึดที่เกี่ยวหูไวไดอยางปลอดภัย 
นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถปรับที่เกี่ยวหูเพื่อนําไปใชกับห ูดานซาย
และหูดานขวาได
จับคูอุปกรณ Bluetooth สองชิ้น
จับคูอุปกรณ Bluetooth สองช้ินพรอมกัน
SHB1700/97

ไฮไลต
วันที่ออก 2022-04-24

เวอรชัน: 4.1.6

12 NC: 8670 000 52136
EAN: 69 59033 84278 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทรา
บลวงหนา เครื่องหมายการคาเปนสมบัติของ Koninklijke 
Philips N.V. หรือเจาของรายนั้นๆ

www.philips.com
การเชื่อมตอ
• Bluetooth Profile: แฮนดฟรี, ชุดหูฟง
• เวอรชัน Bluetooth: 4.0
• ระยะหางสูงสุด: ไดถึง 33 ฟุต / 10
สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง
• การจัดการการโทร: รับ / วางสาย, การโอนสาย, 

การเรียกซ้ําหมายเลขลาสุด, ปดไมโครโฟน, 
ปฏิเสธไมรับสาย, 
สลับระหวางการโทรและการฟงเพลง, 
การโทรออกโดยใชเสียง

กําลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชารจใหมได
• แหลงจายไฟของชุดหูฟง: ผานอะแดปเตอร USB
• เวลาสแตนดบาย: สูงถึง 220 ช่ัวโมง
• เวลาสนทนา: สูงสุดถึง 6 ช่ัวโมง
อุปกรณเสริม
• พรอมดวย: ที่เกี่ยวหู (เลือกได), 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, สายชารจ USB
ดานในกลอง
• EAN: 87 12581 48027 1
• น้ําหนักสุทธิ: 0.602 กก.
• ดานในกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

20.5 x 19 x 10.5 ซม.

• น้ําหนักสุทธิ: 0.216 กก.
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 6
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.386 กก.
ดานนอกกลอง
• EAN: 87 12581 48025 7
• น้ําหนักสุทธิ: 3.9 กก.
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

60.5 x 22 x 23 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.296 กก.
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 36
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 2.604 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

9.5 x 17.5 x 3.1 ซม.
• EAN: 87 12581 48024 0
• น้ําหนักสุทธิ: 0.077 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.036 กก.
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: บรรจุภัณฑพลาสติก
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.041 กก.
• ชนิดของช้ันวาง: ทั้งสอง
ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

1.6 x 5.5 x 3.1 ซม.
• น้ําหนัก: 0.031 กก.
•

รายละเอียดเฉพาะ
ชุดหูฟง Bluetooth
ใสในหู ดํา

http://www.philips.com

