
usik och samtal trådlöst
M
Gör din 

Anslut den m

och lyssna p

på samma g

Gör d
• Blue

Förstk
• Digi

Ett he
• Swit

Funge
• Blue
• Blue

Bär d
• Opt
musikspelare trådlös!

edföljande Bluetooth-adaptern till MP3-spelarens standarduttag för hörlurar 

å trådlös musik i digital stereokvalitet. Använd telefonen och MP3-spelaren 

ång och växla mellan låtar och samtal.

in musikspelare trådlös
tooth 3,5 mm ljudadapter medföljer i förpackningen

lassig ljudkvalitet
tal stereoljudkvalitet i Bluetooth-stereoprodukter

adset för musik och samtal
chStream – missa aldrig ett beat, missa aldrig ett samtal

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

en bekvämt i timmar!
iFit-halsrem
 

Philips
Bluetooth-stereoheadset

SHB6102



 

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-version: 1,2
• Maximal räckvidd: upp till 10 m m
• Bluetooth QD ID: B012310 (headset) B012308 

(adapter)

Effekt
• Samtalstid: Upp till 12 tim
• Standby-tid: Upp till 260 tim
• Uppspelningstid: 10 tim
• Laddningsbar
• Batterityp: Litiumjon
• Batterivikt: 10,8 g (headset) 6,5 g (adapter)

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
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalardiameter: 32 mm

Mått
• Produktmått (B x D x H): 145 x 151 x 60 mm
• Produktvikt (g): 62 g
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 

21,3 x 17,8 x 8,1 cm

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,85 kg
• Inre kartong (L x B x H): 25,5 x 18,6 x 24,3 cm
• Nettovikt: 0,81 kg
• Taravikt: 1,04 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 6,54 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 53,2 x 39 x 27 cm
• Nettovikt: 3,24 kg
• Taravikt: 3,3 kg

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

17,7 x 24,5 x 8,3 cm
• Bruttovikt: 0,41 kg
• Nettovikt: 0,27 kg
• Taravikt: 0,14 kg
•
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