
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy 
stereo Bluetooth

SHB6110
Nie ominie Cię żadna rozmowa — nawet podczas słuchania muzyki
Stereofoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth
Słuchaj muzyki stereo bez zbędnych przewodów i przełączaj płynnie na rozmowy. 
Wbudowana funkcja poprawy dźwięku FullSound gwarantuje bogate i żywe brzmienie. 
Regulowana konstrukcja OptiFit zapewnia indywidualne i wygodne dopasowanie.

Rewelacyjna jakość dźwięku
• Funkcja wzbogacenia muzyki FullSound

Jeden zestaw do muzyki i rozmów
• Ze SwitchStream nie ominie Cię żadna rozmowa — nawet podczas słuchania muzyki
• Bezprzewodowe sterowanie muzyką za pomocą zestawu słuchawkowego

Swoboda rozmów — tryb głośnomówiący i połączenie bezprzewodowe
• Bezprzewodowe zarządzanie połączeniami

Uniwersalny – współp. z telefonem wyposażonym w funkcję Bluetooth
• Uniwersalna zgodność z HSP/HFP
• Zestaw słuchawkowy Bluetooth® (zgodny z A2DP)

Komfort noszenia przez długie godziny!
• Pałąk na kark OptiFit



 Funkcja wzbogacenia muzyki FullSound
Czym jest muzyka pozbawiona głębi? Podczas 
nagrywania i kompresji muzyki cyfrowej szczegóły i 
dynamika muzyki na żywo zostają utracone. 
FullSound to inteligentny algorytm, który działa w 
wydajnym układzie wewnątrz słuchawek. Poprawia 
on jakość cyfrowych plików audio i przywraca 
oryginalną dynamikę muzyki, efektów stereo, tonów 
niskich i wysokich, oferując więcej dotąd 
niesłyszanych szczegółów przy braku zniekształceń. 
Funkcja FullSound jest dostępna zaraz po 
rozpakowaniu urządzenia. Można ją włączać i 
wyłączać.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth® 
(A2DP)
To urządzenie firmy Philips w pełni współpracuje ze 
stereofonicznym zestawem słuchawkowym 
Bluetooth (A2DP). Zgodność tego zestawu z 
profilem zaawansowanej dystrybucji dźwięku A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) umożliwia mu 
stereofoniczny odbiór muzyki z dowolnego 
urządzenia Bluetooth. Dzięki temu zestawu 
słuchawkowego można używać w połączeniu z 
dowolnym, zgodnym telefonem komórkowym, 
komputerem, adapterem Bluetooth, odtwarzaczem 
MP3 i innymi urządzeniami, które obsługują profil 
A2DP.

Zgodność z HSP/HFP
Bluetooth to technologia zastępująca przewody. 
Ponieważ technologia Bluetooth jest standardem 
globalnym, urządzenia Bluetooth różnych 
producentów mogą ze sobą współpracować, 
korzystając z udostępnionych profilów. HSP 
(Handset Profile) i HFP (Handsfree Profile) to profile 
Bluetooth wymagane do typowej obsługi zestawu 
słuchawkowego Bluetooth. Jeśli telefon komórkowy 
jest zgodny z profilem HSP lub HFP (jak praktycznie 
każdy telefon z interfejsem Bluetooth), ten zestaw 
słuchawkowy będzie z nim współpracował. Znak 

słowny i logo Bluetooth należą do firmy Bluetooth 
SIG, Inc. Jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków 
przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V. jest 
przedmiotem licencji.

Pałąk na kark OptiFit
Pałąk na kark OptiFit pozwala na łatwe dopasowanie 
założonego zestawu słuchawkowego do osobistych 
upodobań w celu zapewnienia wygody. Jest on 
wyposażony w elastyczny zawias i regulowane, 
miękkie zaczepy na ucho, pozwalające ustawić 
głośniki w stosunku do uszu pod kątem 
gwarantującym najlepszą jakość dźwięku.

SwitchStream
System SwitchStream sygnalizuje nadchodzące 
połączenie dźwiękiem dzwonka telefonu z 
interfejsem Bluetooth. Możesz wtedy odebrać 
rozmowę, a po jej zakończeniu wrócić do słuchania 
muzyki. Dzięki SwitchStream nie ominie Cię żadna 
rozmowa ani ulubiona piosenka.

Bezprzewodowe sterowanie muzyką
Przyciski sterowania zestawu słuchawkowego 
umożliwiają bezprzewodowe sterowanie (za 
pomocą profilu zdalnego sterowania audio-wideo — 
AVRCP) muzyką zapisaną w zgodnym telefonie, 
odtwarzaczu MP3 lub komputerze. Pozwalają one na 
przeskakiwanie do kolejnych utworów oraz 
wstrzymywanie muzyki na czas rozmowy — 
wystarczy nacisnąć przycisk.

Bezprzewodowe zarządzanie 
połączeniami
Zarządzaj połączeniami, nie dotykając telefonu. 
Dostępne są funkcje przyjmowania i odrzucania 
połączeń, wybierania głosowego i ponownego 
wybierania. Wybieranie głosowe i ponowne 
wybieranie muszą być obsługiwane przez telefon 
komórkowy.
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Dane techniczne
Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb 

głośnomówiący, Zestaw słuchawkowy
• Wersja Bluetooth: 2.0+EDR
• Maksymalny zasięg: do 10 m

Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 14–24000 Hz
• Średnica głośnika: 32 mm
• Rodzaj magnesu: Neodymowy

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Przełączanie między 

rozmową i muzyką, Odbieranie/kończenie 
połączenia, Odrzucanie połączenia, Wybieranie 
głosowe, Wybieranie ostatniego numeru, 
Przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu

• Regulator głośności

Zasilanie
• Czas gotowości: 300 godzin
• Czas rozmowy: 14 godzin
• Czas odtwarzania muzyki: 14 godz.
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania
• Waga baterii/akumulatora: 8,8 g

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja 

obsługi + płyta CD z instrukcją obsługi
• Ładowarka: Dołączone

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• EAN: 87 12581 55694 5
• Waga brutto: 1,1 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,7 x 21,4 x 21,3 cm
• Waga netto: 0,273 kg
• Ciężar opakowania: 0,827 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 19,5 x 6,5 cm
• Waga brutto: 0,293 kg
• Waga netto: 0,091 kg
• Ciężar opakowania: 0,202 kg
• EAN: 69 23410 70432 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Opakowanie z okienkiem

Wymiary produktu
• Waga: 0,058 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 4,9 x 15 cm
•
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
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