
 

 

Philips
Tai nghe stereo Bluetooth

SHB6000
Chống dính mồ hôi và có thể rửa sạch

Vừa vặn chắc chắn và không dây
Được làm từ vật liệu chống thấm nước cùng với móc tai có thể điều chỉnh khớp vừa vặn 
chắc chắn, những chiếc tai nghe không dây này được thiết kế cho người yêu thích thể dục 
muốn tự do không giới hạn trong khi hoạt động thể thao.

Được thiết kế để sử dụng năng động

• Không thấm mồ hôi

• Có thể rửa

Tiếp sinh lực cho bạn

• Âm thanh stereo âm trầm to khỏe - tiếp sức cho hoạt động tập luyện

• Cách nhiễu âm đặc biệt cho âm thanh có chất lượng tại mức âm lượng thấp

Cải tiến cho vận động viên

• Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm nằm thoải mái bên trong đôi tai bạn

Tai nghe để nghe nhạc và gọi điện

• SwitchStream - không bao giờ bỏ lỡ một nhịp, không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi.

• Điều khiển mic, âm lượng và bài hát tích hợp trên tai nghe

Nói chuyện thoải mái - rảnh tay và không dây

• Quản lý cuộc gọi không dây

• Cuộc gọi rõ ràng ngay cả trong môi trường gió lộng hoặc ồn ào



 

Không thấm mồ hôi

Được thiết kế với dấu niêm phong chống thấm nước 
để bảo vệ tai nghe do hư hỏng liên quan đến mồ hôi

Có thể rửa

Thiết kế với vật liệu chống thấm nước, cho phép bạn 
rửa sạch tai nghe dưới vòi nước đang chảy

Âm thanh stereo âm trầm to khỏe
Âm thanh được tinh chỉnh để nâng cao trải nghiệm 
thể thao - tiếp sức cho hoạt động tập luyện

Cho âm thanh tốt nhất tại mức âm 
lượng thấp
Bạn không cần phải vặn to âm lượng tại những nơi ồn 
ào nữa. Ống Âm Thanh Có Góc và tai nghe nhét 
trong kín hoàn hảo sẽ cắt giảm đáng kể tạp âm, mang 
đến âm thanh có cùng chất lượng tại mức âm lượng 
thấp hơn và tuổi thọ pin dài hơn.

Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm, có 3 
cỡ

Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm có 3 cỡ của những 
tai nghe Philips này sẽ nằm vừa thoải mái trong tai 
bạn mà không thêm lực ấn nào lên tai, trong khi chặn 
lại tiếng ồn không muốn có.

SwitchStream
Với SwitchStream, bạn sẽ nghe nhạc chuông trong tai 
nghe không dây Philips khi nhận được cuộc gọi trên 
điện thoại có bật tính năng Bluetooth. Sau đó, bạn có 
thể nhận cuộc gọi từ tai nghe và quay lại nghe nhạc 
sau khi kết thúc cuộc gọi. Không bao giờ bỏ lỡ một 
nhịp, không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi.

Quản lý cuộc gọi và nhạc dễ dàng
Tất cả các điều khiển nhạy dành cho micrô, âm 
lượng, cuộc gọi và nhạc đều được tích hợp vào trong 
tai nghe, để bạn không cần lấy điện thoại di động ra 
để đổi âm lượng, bài hát hoặc nhận cuộc gọi.

Mic kép để giảm nhiễu
Tai nghe này được thiết kế với công nghệ mic kép để 
giảm nhiễu. Nó cho phép có được cuộc gọi trong 
như pha lê, ngay cả khi trong môi trường gió lộng 
hoặc ồn ào.

Quản lý cuộc gọi không dây
Quản lý cuộc gọi không cần dùng điện thoại di động. 
Việc này bao gồm nhận cuộc gọi, từ chối cuộc gọi, 
quay số thoại và gọi lại. Điện thoại di động của bạn 
phải hỗ trợ chức năng quay số thoại và gọi lại.
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Các thông số
Tính kết nối
• Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, rảnh tay, tai 

nghe

Công suất
• Kiểu pin: Cao phân tử Li
• Có thể sạc lại

Tiện lợi
• Điều khiển âm lượng

Kích thước hộp đóng gói
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 13,97 x 19,5 x 8 cm
• EAN: 69 23410 70388 7
• Tổng trọng lượng: 0,1265 kg
• Trọng lượng: 0,0715 kg
• Số lượng sản phẩm bao gô ̀m: 1
• Dạng đóng gói: Chỗ giộp
• Trọng lượng bì: 0,055 kg
• Dạng đặt giá để: Cả hai

Hộp các tông ngoài
• EAN: 87 12581 55520 7
• Tổng trọng lượng: 0,5545 kg
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

21,2 x 14,7 x 25 cm
• Trọng lượng: 0,2145 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Trọng lượng bì: 0,34 kg
•
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