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Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri, 

Hodesett
• Bluetooth-versjon: 1,2
• Maksimal rekkevidde: opp til 33 fot / 10 m
• Bluetooth QD ID: B012309

Anvendelighet
• Samtalestyring: Bytt mellom samtale og musikk, 

Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, 
Taleoppringing, Gjenta sist oppringte nummer, 
Samtaleoverføring

• Volumkontroll

Strøm
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar
• Musikkspilletid: 8 t
• Standby-tid: Opp til 210 timer
• Taletid: Opp til 10 timer
• Batterivekt: 6,5 g

Lyd
• Magnettype: Neodym
• Høyttalerdiameter: 10 mm

Tilbehør
• Lader: Internasjonal (100–240 V AC)

Mål
• Produktmål (BxDxH): 22 x 18 x 54 mm 

(hengende)
• Produktvekt (g): 22 g (hengende)

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Innereske
• Bruttovekt: 1,37 kg
• Innereske (L x B x H): 19,6 x 13,2 x 24,9 cm
• Nettovekt: 1,08 kg
• Taravekt: ,29 kg

Ytre eske
• Bruttovekt: 6,06 kg
• Yttereske (L x B x H): 40,6 x 27,6 x 26,4 cm
• Nettovekt: 4,32 kg
• Taravekt: 1,74 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 12,4 x 21,8 x 6,2 cm
• Bruttovekt: 0,42 kg
• Nettovekt: ,36 kg
• Taravekt: ,06 kg
•
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Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-22

Versjon: 5.0.8

12 NC: 9082 100 09545
EAN: 87 10895 99721 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SHB7

Produkt

Bluetooth
Bluetooth e
en global st
forskjellige 
delte Blueto
(Handsfree
Bluetooth-d
er kompatib
Bluetooth-a
fungere sam
eies av Blue
Electronics 

Bluetooth
Denne Phili
Med A2DP
overensstem
stereomusik
kompatible
alle kompa
adaptere, M

Digital st
Lydsignalet 
konverteres
at forstyrre
lydkvalitete
vil være tro

SwitchSt
Med Switch
når du mot
telefonen d
tilbake til m
glipp av en 

Trådløs m
Med musik
trådløst kon
telefonen, M
Remote Co
eller sett m
kan gjøre a

Trådløs s
Styr samtal
ta imot og 
oppringing.
støttes av m

TailorMa
Med TailorM
en 3,5 mm
100/00

høydepu

 HSP/HF
r en kabele
andard, slik
produsenter
oth-profiler
 Profile) er 
rift av hode
el med HS
ktiverte tele
men med 
tooth SIG, 
N.V. bruker

 Stereo 
ps-enheten 
 (Advanced 
melse kan
k fra alle B

. Derfor kan
tible mobilte
P3-spillere

ereolydkv
overføres tr
 bare til an
nde støy ha
n enn med 
 mot orgina

ream
Stream kan
tar en samt
in. Plukk op
usikken nå
tone eller s

usikkon
kontrollkna
trollere mu
P3-spillere

ntrol Profile
usikken på 
lt med ett k

amtalesty
ene uten å 
avvise samt
 Taleopprin
obiltelefon

te-hodete
ate kan du

 jack-hodete
P-kompatibel
rstatningsteknologi. Bluetooth er 
 at Bluetooth-enheter fra 
 kan samarbeide ved hjelp av 
. HSP (Handset Profile) og HFP 
profilene som kreves for vanlig 
telefoner. Hvis mobiltelefonen din 
P eller HFP (slik som stort sett alle 
foner) vil denne hodetelefonen 
den. Bluetooth-ordet og logoene 
Inc. og Koninklijke Philips 
 alle slike merker på lisens.

(A2DP)
støtter Bluetooth-stereo (A2DP). 
Audio Distribution Profile)-
 hodetelefonen motta 
luetooth-enheter som er A2DP-
 du bruke dette hodesettet med 
lefoner, PC-er, Bluetooth-

, osv. som støtter A2DP.

alitet
ådløst som et digitalt signal, og 
alogt i selve enheten. Dette betyr 
r mindre innvirkning på 
analog teknologi. Lydavspillingen 
lopptaket og lydkilden.

 du høre en ringetone i hodesettet 
ale på den Bluetooth-aktiverte 
p samtalen fra hodesettet og gå 
r samtalen er avsluttet. Gå ikke 
amtale.

troll
ppene på hodetelefonene kan du 
sikken på den kompatible 
n eller PCen (AVRCP=Audio Video 
). Hopp til favorittsangene dine, 
pause for å prate med noen – du 
nappetrykk.

ring
bruke mobilen. Dette omfatter å 
aler, taleoppringing og gjentatt 
ging og gjentatt oppringing må 
en.

lefonkonsept
 bruke hodetelefonanhenget med 
lefon som passer din stil.
nkter

http://www.philips.com

