
 

 

Philips
Bluetooth-stereohodesett

SHB6017
Tåler svette og kan vaskes

Sikker passform og trådløs
Disse trådløse hodesettene, som er utformet med bakteriehemmende og vanntette 
materialer med justerbare ørebøyler for sikker passform, er utformet for de som liker å 
trene, og som ønsker komplett frihet mens de gjør det.

Utformet for aktiv bruk
• Svettesikker
• Kan vaskes

Gir deg energi
• Stereolyd med dunkende bass gir deg driv til treningsøkten
• Enestående støyisolering gir kvalitetslyd ved lavt volum

Nyskapning for atleter
• Kjempemyke silikondeksler er komfortable for ørene

Ett hodesett for musikk og samtaler
• Gå ikke glipp av en eneste tone eller samtale
• Integrert mikrofon-, volum- og sporkontroll på hodesettet

Snakk fritt – håndfritt og trådløst
• Trådløs samtalestyring
• Klare samtaler selv i vind eller bråkete omgivelser



 Svettesikker
Hodetelefonene er utformet med en vanntett 
forsegling, som beskytter dem mot svetteskader

Kan vaskes
Laget av vanntett materiale som gjør at du kan vaske 
hodetelefonene under rennende vann

Stereolyd med dunkende bass
Fininnstilt akustikk gir en bedre sportsopplevelse og 
driv til treningsøkten

For best lyd ved lavt volum
Du behøver ikke lenger skru opp volumet på bråkete 
steder. Det vinklede akustiske røret og de perfekt 
formede øretelefonene fjerner bakgrunnsstøy 
betydelig, og gir derfor den samme kvalitetslyden ved 
lavt volum og forlenger batteriets levetid.

Kjempemyke silikondeksler i tre 
størrelser
De kjempemyke silikondekslene er komfortable for 
ørene uten å stramme, samtidig som de stenger ute 
uønsket støy

SwitchStream
Med SwitchStream kan du høre en ringetone i 
hodesettet når du mottar en samtale på den 
Bluetooth-aktiverte telefonen din. Plukk opp 
samtalen fra hodesettet og gå tilbake til musikken når 
samtalen er avsluttet. Gå ikke glipp av en tone eller 
samtale.

Enkel ringe- og musikkhåndtering
Følsom mikrofon-, volum- og sporkontroller er alle 
integrert i hodesettet, slik at du slipper å ta frem 
mobiltelefonen for å endre volum, spor eller svare på 
en samtale.

Dobbel mikrofon for støyreduksjon
Dette hodesettet er bygd med dobbel 
mikrofonteknologi for støyreduksjon. Det gir 
krystallklare samtaler selv i vind og bråkete 
omgivelser.

Trådløs samtalestyring
Styr samtalene uten å bruke mobilen. Dette omfatter 
å ta imot og avvise samtaler, taleoppringing og 
gjentatt oppringing. Taleoppringing og gjentatt 
oppringing må støttes av mobiltelefonen.
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Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri, 

Hodesett
• Bluetooth-versjon: 2,1
• Maksimal rekkevidde: Opptil 15 m

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Batterivekt: ??
• Musikkspilletid: 4,5 t
• Oppladbar
• Standby-tid: 200 timer
• Taletid: 4,5 timer

Lyd
• Membran: Mylar-dome
• Frekvensområde: 15–22 000 Hz Hz
• Impedans: 16 Ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 20 mW
• Følsomhet: 102 dB
• Høyttalerdiameter: 8,6 mm
• Type: Dynamisk
• Talespole: CCAW

Anvendelighet
• Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis 

samtale, Gjenta sist oppringte nummer, 
Taleoppringing, Mikrofonutkobling, Bytt mellom 
samtale og musikk

• Volumkontroll

Tilbehør
• Lader: USB-ladekabel
• Veske: Hurtigtørkende veske
• Hurtigstart-guide: Hurtigstart-guide

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70910 0
• Bruttovekt: 0,262 kg
• Nettovekt: 0,084 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Taravekt: 0,178 kg
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• EAN: 87 12581 59623 1
• Bruttovekt: 0,97 kg
• Yttereske (L x B x H): 21,2 x 16,8 x 20,1 cm
• Nettovekt: 0,252 kg
• Antall emballasjer: 3
• Taravekt: 0,718 kg
•
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