
 

Philips
Căști stereo Bluetooth

SHB7100
Nu pierdeţi niciodată vreun apel sau vreun acord
Bluetooth Stereo şi Mâini libere
Bucuraţi-vă de transmisii stereo de la telefonul mobil sau computerul compatibil Bluetooth. 
Experimentaţi un sunet digital de calitate prin difuzoare din neodim, de înaltă calitate. 
SwitchStream permite comutarea directă de la muzică la apeluri prin apăsarea unui singur buton.

Funcţionează cu telefoane compatibile Bluetooth
• Compatibil HSP/HFP Bluetooth - Universal
• Bluetooth Stereo (compatibil A2DP)

Sunet de calitate premium
• Sunet stereo digital de calitate în produse stereo Bluetooth
• Magnetul din neodim îmbunătăţește performanţa basului și sensibilitatea

O singură cască și pentru muzică și pentru apeluri
• SwitchStream - nu pierdeţi niciodată vreun acord sau vreun apel.
• Control wireless pentru muzică de la căști

Vorbiţi liber - handsfree și wireless
• Gestionarea wireless a apelurilor

Purtaţi-o confortabil ore întregi!
• Conceptul TailorMate pentru căști audio - alegeţi-vă stilul
 



 Compatibil HSP/HFP Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie care înlocuiește 
cablurile. Bluetooth este un standard global, astfel 
încât echipamentele compatibile Bluetooth produse 
de fabricanţi diferiţi pot interopera utilizând profiluri 
partajate. HSP (Handset Profile) și HFP (Handsfree 
Profile) sunt profilurile necesare pentru utilizarea 
funcţiilor obișnuite pentru căștile Bluetooth. Dacă 
telefonul dvs. este compatibil cu profilul HSP sau HFP 
(ca orice telefon compatibil Bluetooth), va putea fi 
folosit împreună cu această cască. Marca și sigla 
Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG Inc. și 
utilizarea acestor mărci de către Koninklijke Philips 
Electronics N.V. este realizată sub licenţă.

Bluetooth Stereo (A2DP)
Acest dispozitiv Philips acceptă în totalitate 
standardul Bluetooth Stereo (A2DP). 
Compatibilitatea A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) permite acestor căști să 
recepţioneze muzică stereo de la orice dispozitiv 
Bluetooth compatibil A2DP. Prin urmare, puteţi 
utiliza aceste căști cu orice telefon mobil, computer, 
adaptor Bluetooth, player MP3 compatibil etc. care 
acceptă A2DP.

Sunet stereo digital de calitate
Semnalul audio este transferat wireless în format 
digital și este convertit în format analogic numai după 
ce ajunge la dispozitiv. Astfel, zgomotul cauzat de 
interferenţe are o influenţă mai scăzută asupra 
calităţii sunetului decât în cazul tehnologiilor 
analogice. Sunetul redat va reproduce fidel 
înregistrarea originală și sursa audio.

SwitchStream
Cu SwitchStream veţi auzi un ton de apel în căști la 
recepţionarea unui apel pe telefonul compatibil 
Bluetooth. Atunci, puteţi răspunde la apel de la căști 
și puteţi reveni la muzică după terminarea apelului. 
Nu pierdeţi niciodată vreun acord, nu pierdeţi 
niciodată vreun apel.

Control wireless pentru muzică
Butoanele pentru controlul muzicii amplasate pe 
căști vă permit să controlaţi wireless muzica redată 
pe telefonul, playerul MP3 sau computerul dvs. 
compatibil AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile). Săriţi direct la melodiile preferate sau 
întrerupeţi temporar muzica pentru o scurtă 
conversaţie - toate acestea cu o singură apăsare pe 
un buton aflat la îndemână.

Gestionarea wireless a apelurilor
Gestionaţi-vă apelul fără a utiliza telefonul mobil. 
Această caracteristică include acceptarea și 
respingerea apelurilor, apelarea vocală și reapelarea. 
Funcţiile de apelare vocală și reapelare trebuie să fie 
acceptate de telefonul mobil.

Conceptul TailorMate pentru căști audio
Cu TailorMate puteţi folosi căștile cu fixare de gât 
împreună cu orice telefon care vă place, dacă acesta 
dispune de mufă jack de 3,5 mm.
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Repere
• Tip ambalaj: Ambalaj
•

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree 

(Mâini-libere), Cască
• Versiune Bluetooth: 1,2
• Rază maximă: până la 33 ft / 10 m
• QD ID Bluetooth: B012309

Comoditate
• Gestionare apeluri: Comutaţi între apel și muzică, 

Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, Apelare 
vocală, Reapelare a ultimului număr, Transfer apel

• Controlul volumului

Alimentare
• Tip baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabil
• Timp de redare muzică: 8 oră
• Durată standby: Până la 210 ore
• Timp de convorbire: Până la 10 ore
• Greutate baterie: 6,5 g

Sunet
• Tip magnet: Neodim
• Diametru difuzor: 10 mm

Accesorii
• Încărcător: Internaţional (100 - 240 V CA)

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 22 x 18 x 54 mm 

(pandantiv)
• Greutate produs (g): 22 g (pandantiv)

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cutie interioară
• Greutate brută: 1,37 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 19,6 x 13,2 x 24,9 cm
• Greutate netă: 1,08 kg
• Greutate proprie: 0,29 kg
• EAN: 87 12581 31907 6
• Număr de ambalaje: 3

Cutie exterioară
• Greutate brută: 6,06 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 40,6 x 27,6 x 26,4 cm
• Greutate netă: 4.32 kg
• Greutate proprie: 1,74 kg
• EAN: 87 12581 32407 0
• Număr de ambalaje: 12

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,4 x 21,8 x 6,2 cm
• Greutate brută: 0,42 kg
• Greutate netă: 0,36 kg
• Greutate proprie: 0,06 kg
• EAN: 87 10895 99721 8
• Număr de produse incluse: 1
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