
 

 

Philips
Bluetooth stereo austiņas

SHB6110
Klausieties mūziku un atbildiet uz zvaniem

Bluetooth stereo un brīvroku režīms
Klausieties bezvadu stereo mūziku, un vienkārši atbildiet uz zvaniem. Izbaudiet bagātīgu, 
dzīvu skaņu, ko nodrošina iebūvētā FullSound digitālā skaņas papildierīce. Regulējama 
OptiFit konstrukcija nodrošina personisku komfortu.

Augstākā skaņas kvalitāte
• FullSound uzlabota mūzika

Viens tālrunis mūzikai un zvaniem
• SwitchStream — klausieties mūziku un atbildiet uz zvaniem.
• Bezvadu mūzikas kontrole no austiņām

Runājiet brīvi, izmantojot bezvadu tālruni un brīvroku režīmu
• Zvanu bezvadu pārvaldība

Universālas: darbojas ar Bluetooth tālruni
• Saderīgs ar Bluetooth HSP/HFP - universāls
• Bluetooth® Stereo (saderīgs ar A2DP)

Valkājiet ērti stundām ilgi!
• OptiFit ap kaklu liekama saite



 FullSound uzlabota mūzika
Kas ir mūzika bez emocijām un bez dvēseles? 
Mūzikas digitālās ierakstīšanas un saspiešanas laikā 
dzīvās mūzikas nianses tiek zaudētas. FullSound ir 
vieds algoritms, ko nodrošina jaudīga austiņu 
mikroshēma. Šis algoritms uzlabo mūzikas kvalitāti 
un atjauno mūzikas sākotnējo dinamiku, stereo 
efektus, kā arī zemfrekvences un augstfrekvences 
skaņu, lai bez kropļojumiem atklātu iepriekš 
nedzirdētas skaņas nianses. FullSound ir iespējots 
rūpnīcā, un to var ieslēgt un izslēgt.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Šī Philips ierīce pilnībā atbalsta Bluetooth stereo 
(A2DP). Tā kā šīs austiņas ir saderīgas ar A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile — papildu 
audio izplatīšanas profils), tālrunis var saņemt stereo 
mūziku no jebkuras Bluetooth ierīces, kas ir saderīga 
ar A2DP. Tādēļ šīs austiņas var izmantot kopā ar 
saderīgu tālruni, personālo datoru, Bluetooth 
adapteri, MP3 atskaņotāju un citām ierīcēm, kas 
atbalsta A2DP.

Saderīgs ar Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth ir vadu aizvietošanas tehnoloģija. 
Bluetooth ir globāls standarts, līdz ar to dažādu 
ražotāju Bluetooth ierīces var savstarpēji darboties, 
izmantojot kopīgus Bluetooth profilus. HSP (tālruņa 
profils) un HFP (brīvroku profils) profili ir 
nepieciešami, lai veiktu parastas Bluetooth austiņu 
darbības. Ja mobilais tālrunis ir saderīgs ar HSP vai 
HFP (kā jebkurš tālrunis ar iespējotu Bluetooth 
funkcionalitāti), šīs austiņas darbosies ar tālruni. 
Vārds "Bluetooth" un attiecīgie logotipi ir Bluetooth 
SIG, Inc. īpašums, un Koninklijke Philips Electronics 
N.V. šo vārdu un logotipus izmanto atbilstoši 
licencei.

OptiFit ap kaklu liekama saite
Izmantojot OptiFit ap kaklu liekamo saiti, austiņas var 
viegli pielāgot ērtai, personalizētai lietošanai. 
Austiņām ir lokans savienojums, un pielāgojami maigi 
austiņu ieliktņi. Skaļruņi pie auss tiek novietoti 
optimālā leņķī, nodrošinot maksimālu skaņas 
kvalitāti.

SwitchStream
Ar SwitchStream, saņemot zvanu Bluetooth 
iespējotā tālrunī, zvana signālu dzirdēsiet Philips 
bezvadu austiņās. Varat atbildēt uz zvanu un pēc 
sarunas beigšanas turpināt klausīties mūziku. 
Klausieties mūziku un atbildiet uz zvaniem.

Bezvadu mūzikas kontrole
Izmantojot tālruņa mūzikas vadības pogas, tālrunī, kas 
ir saderīgs ar AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile — audio video tālvadības profils), MP3 
atskaņotājā vai personālajā datorā varat kontrolēt 
bezvadu mūziku. Atskaņojiet savas mīļākās dziesmas 
vai apturiet mūziku, lai uz īsu brīdi parunātos, — to 
visu var izdarīt, tikai nospiežot tālruņa pogu.

Zvanu bezvadu pārvaldība
Pārvaldiet zvanus, neizmantojot mobilo tālruni. Varat 
pieņemt zvanus, noraidīt, veikt zvanu un 
pārzvanīšanu, izmantojot balsi. Lai veiktu zvanīšanu 
un pārzvanīšanu, izmantojot balsi, mobilajam 
tālrunim šī funkcija ir jāatbalsta.
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Izceltie produkti
15 x 15 x 5,5 cm
•

Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Brīvroku, 

Austiņas
• Bluetooth versija: 2.0+EDR
• Maksimālā sniedzamība: līdz 33 pēdām / 10 m

Skaņa
• Frekvenču diapazons: 14 - 24 000 Hz
• Skaļruņa diametrs: 32 mm
• Magnēta veids: Neodīms

Lietošanas komforts
• Zvanu pārvaldība: Pārslēgties starp zvaniem un 

mūziku, Atbildēt/beigt zvanu, Noraidīt zvanu, 
Numura sastādīšana ar balsi, Pēdējā numura 
atkārtota sastādīšana, Zvanu pārsūtīšana, 
Mikrofona skaņas izslēgšana

• Skaļuma vadība

Strāvas padeve
• Gaidstāves laiks: 300 st.
• Sarunu laiks: 14 st.
• Mūzikas atskaņošanas laiks: 14 st.
• Akumulatora tips: LI polimēru
• Uzlādējams
• Akumulatora svars: 8,8 g

Piederumi
• Īsa lietošanas pamācība: Īsā lietošanas pamācība + 

lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks
• Lādētājs: Iekļauts

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• EAN: 87 12581 55694 5
• Bruto svars: 1,1 kg
• Outer carton (L x W x H): 22 x 21 x 20,53 cm
• Neto svars: 0,306 kg
• Taras svars: 0,794 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

19,5 x 19,5 x 6,5 cm
• Bruto svars: 0,293 kg
• Neto svars: 0,102 kg
• Taras svars: 0,191 kg
• EAN: 69 23410 70432 7
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs

Produkta izmēri
• Svars: 0,0529 kg
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 
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