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Sluchátka Bluetooth 
Stereo

SHB7100
Nezmeškáte ani jediný hovor ani jediný takt
Bluetooth Stereo a režim handsfree
Vychutnejte si stereofonní hudbu z telefonu s technologií Bluetooth nebo z počítače. Vyzkoušejte 
kvalitu digitálního zvuku na vysoce výkonných neodymových reproduktorech. Funkce 
SwitchStream zajišťuje pohodlné přepínání z hudby na telefonní hovor stisknutím jediného tlačítka.

Spolupracuje s telefonem vybaveným Bluetooth
• Kompatibil. s profily Bluetooth HSP/HFP - Univerzálně
• Bluetooth Stereo (kompatibilní s profilem A2DP)

Vynikající kvalita zvuku
• Kvalitní digitální stereofonní zvuk u výrobků s Bluetooth stereo
• Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost

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

Můžete jej pohodlně nosit celé hodiny!
• Koncept sluchátek TailorMate - zvolte si svůj styl
 



 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.

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.

Kvalitní digitální stereofonní zvuk
Zvukový signál je bezdrátově přenášen jako digitální 
signál a převeden na analogový signál až v samotném 
zařízení. To znamená, že rušivé zvuky mají na kvalitu 
zvuku menší vliv, než je tomu u analogových 
technologií. Přehrávání zvuku bude věrohodné a 
podobné originální nahrávce a zvukovému zdroji.

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.

Koncept sluchátek TailorMate
Díky konceptu TailorMate můžete sluchátka použít 
s jakýmkoli 3,5mm konektorem sluchátek tak, aby 
vše ladilo s vaším stylem.
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Přednosti
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 22 x 18 x 54 mm •
Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Sluchátka
• Verze Bluetooth: 1,2
• Maximální dosah: až 10 m m
• Bluetooth QD ID: B012309

Pohodlí
• Správa hovorů: Přepínání mezi hovorem a hudbou, 

Příjem / Ukončení hovoru, Odmítnutí hovoru, 
Hlasové vytáčení, Opakované vytáčení posledního 
čísla, Přepnutí hovoru

• Ovládání hlasitosti: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: Ano
• Doba přehrávání hudby: 8 h
• Doba v pohotovostním režimu: Až 210 hodin
• Doba hovoru: Až 10 hodin
• Hmotnost baterie: 6,5 g

Zvuk
• Typ magnetu: Neodymový
• Průměr reproduktoru: 10 mm

Příslušenství
• Nabíječka: Univerzální (100 - 240 V AV)

Rozměry

(přívěsek)
• Hmotnost výrobku (g): 22 g (přívěsek)

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,37 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 19,6 x 13,2 x 24,9 cm
• Čistá hmotnost: 1,08 kg
• Hmotnost obalu: 0,29 kg
• EAN: 87 12581 31907 6
• Počet spotřebitelských balení: 3

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 6,06 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 40,6 x 27,6 x 26,4 cm
• Čistá hmotnost: 4,32 kg
• Hmotnost obalu: 1,74 kg
• EAN: 87 12581 32407 0
• Počet spotřebitelských balení: 12

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,4 x 21,8 x 6,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,42 kg
• Čistá hmotnost: 0,36 kg
• Hmotnost obalu: 0,06 kg
• EAN: 87 10895 99721 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
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