
 

Philips
Bluetooth-stereoheadset

SHB6101
Musik och Internet-samtal trådlöst

Bluetooth-stereo och IP-telefoni
Njut av datormusik, video och IP-telefonisamtal trådlöst med digital stereokvalitet i 
32 mm neodymium-högtalare. Den justerbara OptiFit-halsremmen ger perfekt 
bekvämlighet. Uppgradera din dator med USB Bluetooth-adaptern som medföljer.

Snabb och enkel lösning
• USB Bluetooth 2.0+EDR-adapter medföljer

Förstklassig ljudkvalitet
• Digital stereoljudkvalitet i Bluetooth-stereoprodukter

Ett headset för musik och samtal
• Trådlös musikkontroll från ditt headset

Bär den bekvämt i timmar!
• OptiFit-halsrem

Fungerar med din Bluetooth-aktiverade telefon
• Bluetooth HSP/HFP-kompatibel – universell
• Bluetooth-stereo (A2DP-kompatibel)
 



 Bluetooth HSP/HFP-kompatibel
Bluetooth är en kabelersättningsteknik. Eftersom 
Bluetooth är en global standard kan Bluetooth-
enheter från olika tillverkare fungera tillsammans 
med hjälp av delade Bluetooth-profiler. HSP 
(handenhetsprofil) och HFP (handsfreeprofil) är de 
profiler som krävs för normal användning av 
Bluetooth-headset. Om din mobiltelefon är 
kompatibel med HSP eller HFP (som i stort sett alla 
telefoner med Bluetooth-funktioner är) fungerar det 
här headsetet med den. Bluetooth-märket och -
logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och 
Koninklijke Philips Electronics N.V. har licens för all 
användning av dem.

OptiFit-halsrem
Med OptiFit-halsremmen kan du enkelt anpassa 
headsetet så att det sitter bekvämt medan du 
använder det. Halsremmen har ett flexibelt gångjärn 
och justerbara mjuka öronbyglar, och högtalarna 
placeras i optimal vinkel mot örat för bästa möjliga 
ljud.

Bluetooth-stereo (A2DP)
Den här Philips-enheten har fullt stöd för Bluetooth-
stereo (A2DP). Tack vare A2DP-funktionen 
(Advanced Audio Distribution Profile) kan headsetet 
ta emot stereomusik från alla Bluetooth-enheter 
med A2DP. Därför kan du använda headsetet med 
alla kompatibla mobiltelefoner, datorer, Bluetooth-
adaptrar, MP3-spelare etc. med A2DP-funktion.

Digital stereoljudkvalitet
Ljudet överförs trådlöst som en digital signal och 
konverteras till en analog signal i själva enheten. Det 
här innebär att störningarna på signalen minskas 
jämfört med analog teknik. Ljuduppspelningen 
motsvarar originalinspelningens och ljudkällans 
kvalitet.

USB Bluetooth-adapter medföljer
Med Bluetooth 2.0+EDR-adaptern för hög hastighet 
och programvaran som medföljer kan du strömma 
musik trådlöst från datorn till Bluetooth-
stereohörlurarna. Du kan även använda adaptern till 
en rad andra Bluetooth-tillämpningar, t.ex. att skicka 
data till en kompatibel Bluetooth-telefon.

Trådlös musikkontroll
Med musikkontrollerna på headsetet kan du välja 
musik trådlöst på din AVRCP-kompatibla (Audio 
Video Remote Control Profile) telefon, MP3-spelare 
eller dator. Hoppa till favoritlåten eller pausa 
musiken för ett kort samtal – allt med bara en 
knapptryckning inom armlängds avstånd.
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Funktioner
• Produktmått (B x D x H): 145 x 151 x 60 mm
Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-version: 1,2
• Maximal räckvidd: upp till 10 m m
• Bluetooth QD ID: B012310

Effekt
• Samtalstid: Upp till 12 tim
• Standby-tid: Upp till 260 tim
• Uppspelningstid: 10 tim
• Batterivikt: 10,8 g
• Laddningsbar
• Batterityp: Litiumjon

Tillbehör
• Laddare: Internationell (100 - 240 V AC)

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Röstuppringning, Samtalsöverföring, Växla mellan 
samtal och musik

Ljud
• Högtalardiameter: 32 mm
• Magnettyp: Neodymium

Mått

• Produktvikt (g): 62 g
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 

21,3 x 17,8 x 8,1 mm

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,82 kg
• Inre kartong (L x B x H): 25,5 x 19 x 24 cm
• Nettovikt: 1,23 kg
• Taravikt: 0,59 kg
• EAN: 87 12581 31913 7
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 8,05 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 53,2 x 39 x 27 cm
• Nettovikt: 4,92 kg
• Taravikt: 3,13 kg
• EAN: 87 12581 32405 6
• Antal konsumentförpackningar: 12

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,5 x 25 x 8 cm
• Bruttovikt: 0,54 kg
• Nettovikt: 0,41 kg
• Taravikt: 0,13 kg
• EAN: 87 10895 99724 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
•
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