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Bluetooth sztereó 
fejhallgatókészlet

OptiFit fülhurok

SHB6110
Kényelmes, vezeték nélküli

Bluetooth sztereó, a keze szabadon maradhat
Sztereó zene vezeték nélkül, és kényelmes váltás telefonhívásra. Az integrált FullSound 
digitális hangjavítással gazdag, valódi hangzást élvezhet. Az állítható OptiFit kialakítás 
biztosítja a személyes kényelmet.

Kiváló hangminőség
• FullSound javított zenei hangzás

Egyetlen headset zenehallgatáshoz és telefonáláshoz
• SwitchStream - hogy egyetlen ütemet vagy hívást se kelljen elszalasztania.
• Vezeték nélküli vezérlés a headsetről

Beszéljen szabadon - kihangosítóval és vezeték nélkül
• Vezeték nélküli híváskezelés

Univerzális: kompatibilis a Bluetooth-os telefonokkal
• Bluetooth® Stereo (A2DP-kompatibilis)
• Bluetooth HSP/HFP kompatibilitás - Univerzális

Kényelmes használat, akár órákon át
• OptiFit nyakpánt



 FullSound javított zenei hangzás
Mire jó a zene szív és lélek nélkül? Digitális zene 
felvételekor és tömörítésekor az élő zene részletei 
és dinamikája elvész. A FullSound intelligens 
algoritmus a fejhallgatón belüli hatékony csipen fut. 
Javítja a zene minőségét, visszaállítja eredeti 
dinamikáját, sztereó hatásait, mély és magas 
hangzását, így az eddig nem hallott részletek is 
torzításmentesen felszínre kerülnek. A FullSound 
azonnal használható, ki- és bekapcsolható.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Ez a Philips készülék teljes mértékben támogatja a 
Bluetooth Stereo (A2DP) szabványt. Az A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) támogatása 
lehetővé teszi, hogy a headset bármilyen más A2DP-
kompatibilis Bluetooth-eszközről sztereó zenét 
fogadjon. A headsetet ezáltal bármilyen kompatibilis 
mobiltelefonnal, számítógéppel, Bluetooth 
adapterrel, MP3-lejátszóval vagy más olyan eszközzel 
használhatja, amely az A2DP szabványt támogatja.

Bluetooth HSP/HFP kompatibilitás
A Bluetooth kábelhelyettesítő technológiát jelent. A 
Bluetooth globális szabvány, ezért a különböző 
gyártmányú eszközök megosztott profillal jól 
használhatók együtt megosztott Bluetooth 
profilokkal.A HSP (kézibeszélő profil) és a HFP 
(kihangosító profil) Bluetooth profil a Bluetooth 
fejhallgató tipikus funkcióihoz szükséges profilok. Ha 
a mobiltelefonja HSP- vagy HFP-kompatibilis (szinte 
minden Bluetooth-os telefon ilyen), a fejhallgató 
használható vele.A Bluetooth szó mint jelölés és a 
logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, és a 
Koninklijke Philips Electronics N.V. engedéllyel 
használja ezeket a megjelöléseket.

OptiFit nyakpánt
Az OptiFit nyakpánt segítségével egyszerűen 
beállíthatja a headsetet, hogy minél kényelmesebb 
legyen. A rugalmas csukló és az állítható, puha 
fülkampó segítségével optimális szögbe állíthatja a 
hangszórókat, hogy a hangminőség a lehető legjobb 
legyen.

SwitchStream
A SwitchStream segítségével a headsetben 
telefoncsörgést hall, ha valaki hívja Bluetooth-
kompatibilis telefonján. A telefont a headsettel veheti 
fel, a beszélgetés után pedig folytathatja a 
zenehallgatást. Hogy egyetlen ütemet vagy hívást se 
kelljen elszalasztania.

Vezeték nélküli vezérlés
A headseten lévő gombokkal vezeték nélkül 
vezérelheti a zenelejátszást AVRCP-kompatibilis 
telefonján, MP3-lejátszóján vagy számítógépén. 
Egyetlen gombnyomással továbbléphet kedvenc 
zenéjére, vagy leállíthatja a zenét egy beszélgetés 
erejéig.

Vezeték nélküli híváskezelés
Kezelje hívásait a mobiltelefon használata nélkül. 
Hívásfogadás és -elutasítás, hangtárcsázás és 
visszahívási lehetőség. A hangtárcsázás és a 
visszahívás a mobiltelefonon támogatott 
lehetőségként jelenjen meg.
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Fénypontok
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, kihangosítható, 

fejhallgatókészlet
• Bluetooth verzió: 2.0+EDR
• Maximális hatótávolság: akár 10 m-es hatótávolság

Hangzás
• Frekvenciasáv: 14 - 24 000 Hz
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Mágnes típusa: Neodímium

Kényelem
• Híváskezelés: váltás telefonálás és zenehallgatás 

között, hívás fogadása/befejezése, hívás elutasítása, 
hangtárcsázás, utolsó szám újratárcsázása, 
hívásátirányítás, mikrofon némítás

• Hangerőszabályzás

Tápellátás
• Készenléti idő: akár 300 óra
• beszélgetési idő: akár 14 óra
• Zenelejátszási idő: 14 óra
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető
• Akkumulátor tömege: 8,8 g

Tartozékok
• Mellékelve: töltő, rövid üzembe helyezési útmutató 

és CD

Belső karton

25 x 18,4 x 23 cm
• Bruttó tömeg: 1,364 kg
• Nettó tömeg: 0,558 kg
• Táratömeg: 0,806 kg
• EAN: 87 12581 39282 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

39,3 x 26,5 x 46 cm
• Bruttó tömeg: 6,121 kg
• Nettó tömeg: 2,232 kg
• Táratömeg: 3,889 kg
• EAN: 87 12581 39281 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 12

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

17,6 x 24,5 x 8 cm
• Bruttó tömeg: 0,391 kg
• Nettó tömeg: 0,186 kg
• Táratömeg: 0,205 kg
• EAN: 87 12581 35998 0
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Termék méretei
• Tömeg: 0,058 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

14,5 x 4,9 x 15 cm
•
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