
 

Philips
Auscultadores estéreo 
Bluetooth

SHB7100
Nunca perca uma chamada, nunca perca uma música
Estéreo Bluetooth e mãos livres
Desfrute de música estéreo transferida do seu telemóvel ou PC com Bluetooth. Aprecie a 
qualidade de som digital nos auscultadores de neodímio de elevado desempenho. Com o 
SwitchStream pode alternar facilmente entre música e chamadas com o toque de um botão.

Trabalha com o seu telefone Bluetooth
• Conforme a HSP/HFP Bluetooth - Universal
• Estéreo Bluetooth (compatível com A2DP)

Excelente qualidade de som
• Qualidade de som estéreo digital em produtos estéreo Bluetooth
• O magneto de neodímio melhora o desempenho e sensibilidade dos graves

Um auscultador para música e chamadas
• SwitchStream - nunca perca uma música, nunca perca uma chamada.
• Controlo de música sem fios, a partir dos seus auscultadores

Fale livremente - mãos livres e sem fios
• Gestão de chamadas sem fios

Conforto durante horas!
• Conceito de auscultadores TailorMate - escolha o seu estilo
 



 Conforme a HSP/HFP Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia que substitui a emissão 
via cabos. Bluetooth é uma norma global, por isso os 
dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes 
podem interoperar utilizando perfis Bluetooth 
partilhados. HSP (Perfil do dispositivo) e HFP (Perfil 
mãos livres) são os perfis necessários para as 
operações de auscultadores Bluetooth mais comuns. 
Se o seu telemóvel estiver em conformidade com os 
perfis HSP ou HFP (o que sucede praticamente 
qualquer telefone com Bluetooth), estes 
auscultadores funcionam sem problemas. A palavra 
de marca e os logótipos Bluetooth são propriedade 
da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas 
marcas pela Koninklijke Philips Electronics N.V. 
encontra-se licenciada.

Estéreo Bluetooth (A2DP)
Este dispositivo Philips suporta totalmente estéreo 
Bluetooth (A2DP). A compatibilidade com A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) permite a 
estes auscultadores receberem música estéreo de 
qualquer dispositivo Bluetooth compatível com 
A2DP. Assim, pode utilizar estes auscultadores com 
qualquer telemóvel compatível, PC, adaptador 
Bluetooth, leitor MP3, etc. que suporte A2DP.

Qualidade de som estéreo digital
O sinal áudio é transferido sem fios como sinal digital 
e é apenas convertido para analógico no próprio 
dispositivo. Isto significa que o ruído de interferência 
tem menos influência na qualidade de som do que 
com tecnologias analógicas. A reprodução de som 
será fiel à gravação original e à fonte de som.

SwitchStream
Com o SwitchStream ouvirá um toque nos 
auscultadores quando receber uma chamada no seu 
telefone com Bluetooth. Pode então atender a 
chamada a partir dos auscultadores e voltar à sua 
música após terminar a chamada. Nunca perde uma 
música, nunca perde uma chamada.

Controlo de música sem fios
Os botões de controlo de música nos auscultadores 
permitem-lhe controlar, sem fios, a música no seu 
telefone compatível (AVRCP - Audio Video Remote 
Control Profile), leitor MP3 ou PC. Avance para as 
suas músicas favoritas ou faça uma pausa na música 
para uma conversa rápida - tudo com o simples 
premir de um botão ao alcance dos seus braços.

Gestão de chamadas sem fios
Gira a sua chamada sem utilizar o telemóvel, 
incluindo a aceitação e rejeição de chamadas, a 
marcação por voz e a remarcação. A marcação por 
voz e a remarcação têm de ser suportadas pelo seu 
telemóvel.

Conceito de auscultadores TailorMate
Com o TailorMate pode utilizar quaisquer 
auscultadores pendentes com ficha de 3,5 mm que se 
adeqúem ao seu estilo.
SHB7100/00

Destaques
• Peso do produto (g): 22 g (pendente)
Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres, 

Auscultadores
• Versão Bluetooth: 1,2
• Alcance máximo: até 10 metros m
• ID Bluetooth QD: B012309

Comodidade
• Gestão de Chamadas: Alternar entre chamada e 

música, Atender/Terminar Chamada, Rejeitar 
Chamada, Marcação por voz, Remarcação do 
último número, Transferência de Chamadas

• Controlo do volume

Potência
• Tipo de Pilha: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 8 hr
• Tempo em 'standby': Até 210 horas
• Tempo de conversação: Até 10 horas
• Peso da bateria: 6,5 g

Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Diâmetro do altifalante: 10 mm

Acessórios
• Carregador: Internacional (100 - 240 V CA)

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 22 x 18 x 54 mm 

(pendente)

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,37 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

19,6 x 13,2 x 24,9 cm
• Peso líquido: 1,08 kg
• Tara: 0,29 kg
• EAN: 87 12581 31907 6
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Peso bruto: 6,06 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

40,6 x 27,6 x 26,4 cm
• Peso líquido: 4,32 kg
• Tara: 1,74 kg
• EAN: 87 12581 32407 0
• Número de embalagens para o consumidor: 12

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,4 x 21,8 x 6,2 cm
• Peso bruto: 0,42 kg
• Peso líquido: 0.36 kg
• Tara: 0,06 kg
• EAN: 87 10895 99721 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•
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