
 

 

Philips
Bluetooth-
stereohoofdtelefoon

SHB6000
Speciaal voor sport

Goede pasvorm en draadloos
Deze draadloze headset is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber die totale vrijheid 
wil genieten. Hij is gemaakt van waterbestendige materialen en beschikt over een 
instelbaar oorhaakje voor een stevige pasvorm, ook tijdens intensief sporten.

Ontworpen voor actief gebruik
• Transpiratiebestendig
• Wasbaar

Extra energie
• Stereogeluid met basoptimalisatie - geeft u nieuwe energie bij het sporten
• Uitzonderlijke geluidsisolatie voor een hoogwaardig geluid bij een laag volume

Innovatie voor sporters
• Ultrazachte siliconen caps voor optimaal draagcomfort

Headset voor muziek én telefoon
• SwitchStream - mis nooit meer een gesprek of een beat.
• Geïntegreerde microfoon en bedieningselementen voor volume en nummers op de headset

Vrijuit spreken - handsfree en draadloos
• Draadloos gespreksbeheer
• Duidelijke gesprekken voeren, zelfs bij wind of in rumoerige omgevingen



 Transpiratiebestendig

Ontworpen met een waterbestendige laag die uw 
hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van 
transpiratie

Wasbaar

Gefabriceerd met waterbestendige materialen 
waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen onder de 
kraan

Stereogeluid met basoptimalisatie
Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de 
sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het 
sporten

Het beste geluid bij een laag volume
U hoeft het volume niet hoger te zetten in een 
rumoerige omgeving. Het gebogen akoestische 
kanaal en de perfect afsluitende oordopjes 
verminderen de achtergrondruis aanmerkelijk. Zo 
krijgt u dezelfde geluidskwaliteit bij een lager volume 
en heeft de batterij een langere levensduur.

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten zorgen voor 
prettig draagcomfort zonder extra druk in uw oren 
en isoleren ongewenst geluid

SwitchStream
Met SwitchStream hoort u de telefoon overgaan in 
uw hoofdtelefoon als u wordt gebeld op uw 
Bluetooth-telefoon. U kunt de telefoon opnemen via 
uw headset en als u uitgepraat bent weer verder 
luisteren naar uw muziek. Alles horen, niets meer 
missen.

Eenvoudig gesprekken en nummers 
beheren
In de headset zijn een gevoelige microfoon en 
bedieningselementen voor het volume, gesprekken 
en nummers geïntegreerd, zodat u uw mobiele 
telefoon niet hoeft te pakken om het volume te 
wijzigen, een ander nummer te kiezen of een gesprek 
aan te nemen.

Dual mic-technologie voor 
ruisonderdrukking
Deze headset gebruikt de dual mic-technologie voor 
ruisonderdrukking. Hierdoor kunt u zelfs bij wind of 
in rumoerige omgevingen kristalheldere gesprekken 
voeren.

Draadloos gespreksbeheer
Beheer uw gesprek zonder uw mobiele telefoon te 
gebruiken. Hiertoe behoort het aannemen van een 
gesprek, het weigeren van een gesprek, Voice Dial en 
nummerherhaling. Uw mobiele telefoon moet 
spraakgestuurd kiezen en nummerherhaling wel 
ondersteunen.
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Specificaties
Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-versie: 2.1+EDR
• Maximumbereik: Maximaal 15 m

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Gewicht batterij: ??
• Afspeelduur van muziek: 4,5 u
• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 200 uur
• Spreektijd: 4,5 uur

Geluid
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentiebereik: 15 - 22.000 Hz Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Type: Dynamisch
• Spreekspoel: CCAW

Gemak
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, 
Voice Dial, Mute-functie microfoon, Schakelen 
tussen muziek en gesprekken

• Volumeregeling

Accessoires
• Oplader: USB-oplaadkabel
• Etui: Sneldrogend etui
• Snelstartgids: Snelstartgids

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13,97 x 19,5 x 8 cm
• EAN: 69 23410 70388 7
• Brutogewicht: 0,1265 kg
• Nettogewicht: 0,0715 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,055 kg
• Type schap: Beide

Omdoos
• EAN: 87 12581 55520 7
• Brutogewicht: 0,5545 kg
• Omdoos (L x B x H): 21,2 x 14,7 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,2145 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,34 kg
•
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