
 

 

Philips
Bluetooth-
stereohoofdtelefoon

SHB6110
Alles horen, niets meer missen

Bluetooth-stereo, handsfree
Draadloze stereomuziek en naadloos overschakelen naar telefoongesprekken. Een rijke 
en levendige geluidservaring dankzij de digitale geluidsverbetering van FullSound. Het 
instelbare OptiFit-ontwerp garandeert een comfortabele pasvorm.

Eersteklas geluidskwaliteit
• Verbeterde muziek met FullSound

Eén headset voor muziek en telefoongesprekken
• SwitchStream - alles horen, niets meer missen.
• Draadloze muziekbediening via uw headset

Vrijuit spreken - handsfree en draadloos
• Draadloos gespreksbeheer

Universeel: geschikt voor uw Bluetooth-telefoon
• Voldoet aan Bluetooth HSP/HFP - universeel
• Bluetooth®-stereo (compatibel met A2DP)

Urenlang draagcomfort!
• OptiFit-nekband



 Verbeterde muziek met FullSound
Wat is muziek zonder gevoel? Tijdens de opname en 
compressie van digitale muziek verliest live-muziek 
aan detail en dynamiek. FullSound is een slim 
algoritme dat wordt aangestuurd door een krachtige 
chip in de headset. Deze chip verbetert de kwaliteit 
van uw muziek en laat de originele dynamiek, stereo-
effecten en het bas- en treble-geluid zonder ruis tot 
in ongekend detail horen. FullSound werkt direct en 
kan worden in- en uitgeschakeld.

Bluetooth®-stereo (A2DP)
Dit Philips-apparaat biedt volledige ondersteuning 
voor Bluetooth-stereo (A2DP). A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) is een technologie 
waardoor deze headset stereomuziek kan ontvangen 
vanaf iedere mobiele telefoon, PC, Bluetooth-
adapter, MP3-speler, etc., die ondersteuning biedt 
voor A2DP.

Voldoet aan Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth is een technologie die kabels overbodig 
maakt. Bluetooth is een wereldwijde standaard, dus 
Bluetooth-apparaten van verschillende fabrikanten 
kunnen onderling worden gekoppeld door middel 
van gedeelde Bluetooth-profielen. HSP (Handset 
Profile) en HFP (Handsfree Profile) zijn de profielen 
die nodig zijn voor normaal gebruik van een 
Bluetooth-headset. Als uw mobiele telefoon 
compatibel is met HSP of HFP (zoals vrijwel elke 
telefoon met Bluetooth), werkt deze headset met de 
mobiele telefoon. De Bluetooth-naam en -logo's zijn 
eigendom van Bluetooth SiG, inc. Het gebruik van 
deze naam en logo's door Koninklijke Philips 
electronics N.V. is onder licentie.

OptiFit-nekband
Met de Optifit-nekband kunt u de headset 
gemakkelijk verstellen zodat hij precies goed zit. De 
nekband heeft een flexibel draaischarnier en zachte, 
verstelbare oorlussen waardoor de luidsprekers 
optimaal zitten en u kunt genieten van een fantastisch 
geluid

SwitchStream
Met SwitchStream hoort u de telefoon overgaan in 
uw draadloze Philips-hoofdtelefoon als u wordt 
gebeld op uw Bluetooth-telefoon. U kunt de 
telefoon opnemen via uw headset en als u uitgepraat 
bent weer verder luisteren naar uw muziek. Alles 
horen, niets meer missen.

Draadloze muziekbediening
Met de knoppen op uw headset kunt u uw muziek 
draadloos bedienen op uw met AVRCP (Audio 
Video Remote Control Profile) compatibele 
telefoon, MP3-speler of PC. Spoel vooruit naar uw 
favoriete nummer, of pauzeer de muziek om snel een 
praatje te maken. Dit kan allemaal met één druk op 
de knop.

Draadloos gespreksbeheer
Beheer uw gesprek zonder uw mobiele telefoon te 
gebruiken. Hiertoe behoort het aannemen van een 
gesprek, het weigeren van een gesprek, Voice Dial en 
nummerherhaling. Uw mobiele telefoon moet 
spraakgestuurd kiezen en nummerherhaling wel 
ondersteunen.
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Kenmerken
15 x 15 x 5,5 cm
•

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-versie: 2.0 + EDR
• Maximumbereik: maximaal 10 meter m

Geluid
• Frequentiebereik: 14 - 24.000 Hz
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Magneettype: Neodymium

Comfort
• Gespreksbeheer: Schakelen tussen muziek en 

gesprekken, Oproep aannemen/beëindigen, 
Oproep weigeren, Voice Dial, Herhaling van laatste 
nummer, Oproep doorverbinden, Mute-functie 
microfoon

• Volumeregeling

Vermogen
• Stand-bytijd: 300 u
• Spreektijd: 14 u
• Afspeelduur van muziek: 14 uur
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Gewicht batterij: 8,8 g

Accessoires
• Snelstartgids: Snelstartgids + gebruiksaanwijzing op 

CD
• Docking station: Inclusief

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• EAN: 87 12581 55694 5
• Brutogewicht: 1,1 kg
• Omdoos (L x B x H): 22 x 21 x 20,53 cm
• Nettogewicht: 0,306 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,794 kg

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 19,5 x 6,5 cm
• Brutogewicht: 0,293 kg
• Nettogewicht: 0,102 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,191 kg
• EAN: 69 23410 70432 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Afmetingen van het product
• Gewicht: 0,0529 kg
• Afmetingen van product (B x H x D): 
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