
 

 

Philips
Bluetooth-stereohovedsæt

SHB6000
Indstillet til sport

Trådløs og sikker pasform
Dette trådløse headset er fremstillet af vandtætte materialer og med justerbar ørekrog, 
som giver sikker pasform. Det er designet til fitness-entusiaster, som ønsker den ultimative 
frihed under sportsudøvelse.

Designet til aktiv brug
• Svedsikker
• Vaskbar

Få energi
• Baspumpende stereolyd - brændstof til din motion
• Fantastisk støjisolering til kvalitetslyd på lav styrke

Nytænkning til sportsfolk
• Ultrabløde silikonepuder sidder behageligt i dine ører

Ét headset til musik og opkald
• SwitchStream – gå aldrig glip af et opkald, gå aldrig glip af en melodi.
• Integreret mikrofon, betjening af lydstyrke og numre på headset

Tal frit - håndfri og trådløs
• Trådløs opkaldsstyring
• Klare opkald i blæsende og støjende omgivelser



 Svedsikker
En vandtæt forsegling beskytter øretelefonerne mod 
svedrelaterede skader

Vaskbar
Takket være en konstruktion af vandtætte materialer 
kan du vaske øretelefonerne under rindende vand

Baspumpende stereolyd
Finjusteret akustik forbedrer den sportslige 
oplevelse - brændstof til din motion

Den bedste lyd på lav styrke
Du behøver ikke længere at skrue op for lyden på 
larmende steder. Angled Acoustic Pipe og de perfekt 
tilsluttende ørepuder afskærmer baggrundslyd 
markant og giver dermed den samme lydkvalitet på 
lav styrke og længere batterilevetid.

Ultrabløde silikonepuder i 3 størrelser
Ultrabløde silikonepuder i 3 størrelser sidder 
behageligt i dine ører uden at tilføje tryk på dem, 
samtidig med at de blokerer uønsket lyd

SwitchStream
Med SwitchStream hører du en ringetone i 
øretelefonenene, når der er et opkald på din 
Bluetooth-mobiltelefon. Så kan du tage samtalen og 
vende tilbage til musikken, når samtalen er færdig. Gå 
aldrig glip af en melodi, gå aldrig glip af et opkald.

Nem opkalds- og musikstyring
Følsom mikrofon, lydstyrke, betjening af opkald og 
numre er integreret i headsettet, så du ikke behøver 
at tage mobiltelefonen frem for at skifte lydstyrke, 
numre og besvare opkald.

Dobbelt mikrofon til støjreduktion
Headsettet er udstyret med dobbelt 
mikrofonteknologi til støjreduktion. Det giver 
krystalklare opkald i blæsende og støjende 
omgivelser.

Trådløs opkaldsstyring
Styr dine opkald uden at bruge din mobiltelefon. 
Dette omfatter besvarelse, afvisning, stemmeopkald 
og genkald. Stemmeopkald og genkald skal 
understøttes på din mobiltelefon.
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Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri, 

Headset
• Bluetooth-version: 2.1+EDR
• Maks. rækkevidde: Op til 15 m

Strøm
• Batteritype: Li-polymer
• Batterivægt: ??
• Musikspilletid: 4,5 t
• Genopladelig
• Standby-tid: 200 timer
• Taletid: 4,5 timer

Lyd
• Membran: Mylar-dome
• Frekvenskurve: 15 - 22.000 Hz Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnet: Neodym
• Max. belastning: 20 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 8,6 mm
• Type: Dynamisk
• Svingspole: CCAW

Komfort
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Genkald til senest kaldte nummer, Stemmeopkald, 
Mikrofon-afbryder, Skift mellem opkald og musik

• Lydstyrke

Tilbehør
• Oplader: USB-opladningskabel
• Etui: Hurtigtørrende etui
• Lynhåndbog: Lynhåndbog

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 13,97 x 19,5 x 8 cm
• EAN: 69 23410 70388 7
• Bruttovægt: 0,1265 kg
• Nettovægt: 0,0715 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,055 kg
• Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage
• EAN: 87 12581 55520 7
• Bruttovægt: 0,5545 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 21,2 x 14,7 x 25 cm
• Nettovægt: 0,2145 kg
• Antal forbrugeremballager: 3
• Taravægt: 0,34 kg
•
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