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Sluchátka Bluetooth 
Stereo

Nastavitelné smyčky na uši 

OptiFit

SHB6110
Pohodlná a bezdrátová

Bluetooth stereo a režim handsfree
Vychutnávejte si bezdrátovou stereofonní hudbu a hladce přepínejte na hovory. Zažijte 
bohatý, věrný zvuk díky integrovanému digitálnímu vylepšení zvuku FullSound. Design 
OptiFit s možností přizpůsobení zajistí pohodlí přesně na míru.

Vynikající kvalita zvuku
• Vylepšená hudba FullSound

Jedna sluchátka pro poslech hudby i telefonní hovory
• SwitchStream - nezmeškáte ani jediný takt ani jediný hovor
• Bezdrátové ovládání hudby z vašich sluchátek

Telefonujte volně - handsfree a bezdrátově
• Bezdrátová správa hovorů

Univerzální: Spolupracuje s telefonem s připojením Bluetooth
• Bluetooth® Stereo (kompatibilní s profilem A2DP)
• Kompatibil. s profily Bluetooth HSP/HFP - Univerzálně

Můžete jej pohodlně nosit celé hodiny!
• Oblouk na krk OptiFit



 Vylepšená hudba FullSound
Co se myslí hudbou bez potřebné jiskry? Při 
nahrávání a kompresi digitální hudby se z živé hudby 
ztrácejí detaily a dynamika. FullSound je inteligentní 
algoritmus, který je spuštěný ve výkonném čipu 
zabudovaném ve sluchátkách. Zlepšuje kvalitu hudby 
a bez zkreslení obnovuje její původní dynamiku, 
stereofonní efekty, basy a výšky, které odhalují dříve 
skryté detaily. Při dodání je algoritmus FullSound 
předem spuštěn a lze jej vypnout nebo zapnout.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Toto zařízení společnosti Philips plně podporuje 
Bluetooth Stereo (A2DP). Kompatibilita s profilem 
A2DP (Profil vylepšené distribuce zvuku) umožňuje 
pro tato sluchátka příjem stereofonní hudby 
z jakéhokoli zařízení kompatibilního s profilem 
A2DP. Proto můžete tato sluchátka použít 
s jakýmkoli kompatibilním telefonem, počítačem, 
adaptérem Bluetooth, přehrávačem MP3 a jinými 
zařízeními, které podporují profil A2DP.

Kompatibil. s profily Bluetooth HSP/
HFP
Bluetooth je technologie nahrazující kabely. 
Bluetooth je globální standard, umožňující 
vzájemnou spolupráci zařízení Bluetooth od různých 
výrobců pomocí sdílených profilů Bluetooth.HSP 
(Profil pro handset) a HFP (Profil pro handsfree) jsou 
profily požadované pro typické operace prováděné 
s náhlavními soupravami Bluetooth. Pokud váš 
mobilní telefon podporuje HSP nebo HFP (které 
podporuje v podstatě jakýkoli telefon vybavený 
Bluetooth), tato náhlavní souprava s ním bude 
pracovat.Slovní známka a loga Bluetooth jsou 
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a jakékoli užití těchto známek ze strany Koninklijke 
Philips Electronics N.V. je na základě licence.

Oblouk na krk OptiFit
Díky oblouku na krk OptiFit můžete sluchátka 
snadno upravit, aby se vám pohodlně nosila. Oblouk 
je vybaven pružným kloubem a měkkým 
nastavitelným držákem na ucho. Nastaví 
reproduktory do optimálního úhlu k vašemu uchu 
pro maximální zvukový výkon.

SwitchStream
Díky funkci SwitchStream uslyšíte vyzváněcí tón ve 
sluchátkách, když budete mít hovor na telefonu 
vybaveném technologií Bluetooth. Ve sluchátkách 
můžete přijmout hovor a po jeho ukončení se vrátit 
k poslechu hudby. Nezmeškáte ani jediný takt hudby 
ani jediný hovor.

Bezdrátové ovládání hudby
Tlačítka ovládání hudby na sluchátkách umožňují 
bezdrátové ovládání hudby na kompatibilním 
telefonu (AVRCP - Profil dálkového ovládání audio/
video), přehrávači MP3 či počítači. Přeskočte na svou 
oblíbenou skladbu nebo zastavte hudbu na rychlý 
hovor - vše provedete stisknutím tlačítka na dosah 
ruky.

Bezdrátová správa hovorů
Telefonujte bez použití mobilního telefonu. Správa 
zahrnuje příjem hovoru, zamítnutí, hlasové a 
opakované vytáčení. Hlasové a opakované vytáčení 
musí být podporováno vaším mobilním telefonem.
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Přednosti
použití a disk CD
Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, handsfree, 

Sluchátka
• Verze Bluetooth: 2.0+EDR
• Maximální dosah: až 10 m

Zvuk
• Frekvenční rozsah: 14 – 24 000 Hz
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Typ magnetu: Neodymový

Pohodlí
• Správa hovorů: přepínání mezi hovorem a hudbou, 

příjem / ukončení hovoru, odmítnutí hovoru, 
hlasové vytáčení, opakované vytáčení posledního 
čísla, Přepojení hovoru, ztlumení mikrofonu

• Ovládání hlasitosti: ano

Spotřeba
• Doba v pohotovostním režimu: až 300 hodina 

(hodiny)
• Doba hovoru: až 14 hodina (hodiny)
• Doba přehrávání hudby: 14 hodina (hodiny)
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: ano
• Hmotnost baterie: 8,8 g

Příslušenství
• Včetně: nabíječka, stručný návod k rychlému 

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 25 x 18,4 x 23 cm
• Hrubá hmotnost: 1,364 kg
• Čistá hmotnost: 0,558 kg
• Hmotnost obalu: 0,806 kg
• EAN: 87 12581 39282 6
• Počet spotřebitelských balení: 3

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 39,3 x 26,5 x 46 cm
• Hrubá hmotnost: 6,121 kg
• Čistá hmotnost: 2,232 kg
• Hmotnost obalu: 3,889 kg
• EAN: 87 12581 39281 9
• Počet spotřebitelských balení: 12

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17,6 x 24,5 x 8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,391 kg
• Čistá hmotnost: 0,186 kg
• Hmotnost obalu: 0,205 kg
• EAN: 87 12581 35998 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Rozměry výrobku
• Hmotnost: 0,058 kg
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14,5 x 4,9 x 15 cm
•

Datum vydání 2017-04-05

Verze: 10.2.10

12 NC: 8670 000 33376
EAN: 87 12581 35998 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Sluchátka Bluetooth Stereo
Nastavitelné smyčky na uši OptiFit

http://www.philips.com

