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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 (cască) B012308 

(adaptor)

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

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

Comoditate
• Controlul volumului
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, 

Respingere apel, Reapelare a ultimului număr, 
Apelare vocală, Transfer apel, Comutaţi între apel 
și muzică

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: 1,56 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 19,6 x 19,4 x 24,9 cm
• Greutate netă: 1,14 kg
• Greutate proprie: .42 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 7,15 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 40,6 x 40 x 26,4 cm
• Greutate netă: 4,56 kg
• Greutate proprie: 2,59 kg

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

17,8 x 21,8 x 6,2 cm
• Greutate brută: 0,46 kg
• Greutate netă: .38 kg
• Greutate proprie: 0,08 kg
•

Căști stereo Bluetooth
  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-03

Versiune: 6.0.8

12 NC: 9082 100 09549
EAN: 87 10895 99722 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SHB7

Caracte

Adaptor 
Conectaţi p
mm în mufa
semnalul au
semnal Blue
căștile dvs. 

Compati
Bluetooth e
Bluetooth e
echipament
fabricanţi d
partajate. H
Profile) sun
funcţiilor ob
telefonul dv
orice telefo
împreună c
proprietate
de către Ko
sub licenţă.

Bluetooth
Acest dispo
Bluetooth S
(Advanced 
căști să rece
Bluetooth c
aceste cășt
Bluetooth, p
A2DP.

Sunet ste
Semnalul a
și este conv
la dispozitiv
o influenţă 
cazul tehno
fidel înregis

SwitchSt
Cu SwitchS
recepţionar
Bluetooth. A
puteţi reven
pierdeţi nic
vreun apel.

Conceptu
Cu TailorM
împreună c
dispune de 
102/00

ristici pr

Bluetooth
ur și simplu
 standard p
dio de la pl
tooth wirel

Bluetooth.

bil HSP/H
ste o tehno
ste un stan
ele compat
iferiţi pot in
SP (Hands

t profilurile 
ișnuite pen
s. este comp
n compatibi
u această ca
a Bluetooth 
ninklijke Phi

 Stereo 
zitiv Philips 
tereo (A2D
Audio Distri
pţioneze m

ompatibil A
i cu orice te
layer MP3 

reo digita
udio este tr
ertit în form
. Astfel, zgo
mai scăzută
logiilor anal
trarea origin

ream
tream veţi a
ea unui ape
tunci, pute
i la muzică

iodată vreun

l TailorM
ate puteţi f
u orice tele
mufă jack d
 de 3,5 mm inclus
 adaptorul audio Bluetooth de 3,5 
entru căști. Adaptorul audio preia 
ayerul dvs. și îl convertește într-un 
ess care poate fi recepţionat de 

FP Bluetooth
logie care înlocuiește cablurile. 
dard global, astfel încât 
ibile Bluetooth produse de 
teropera utilizând profiluri 
et Profile) și HFP (Handsfree 
necesare pentru utilizarea 
tru căștile Bluetooth. Dacă 
atibil cu profilul HSP sau HFP (ca 

l Bluetooth), va putea fi folosit 
scă. Marca și sigla Bluetooth sunt 
SIG Inc. și utilizarea acestor mărci 
lips Electronics N.V. este realizată 

(A2DP)
acceptă în totalitate standardul 
P). Compatibilitatea A2DP 
bution Profile) permite acestor 
uzică stereo de la orice dispozitiv 
2DP. Prin urmare, puteţi utiliza 
lefon mobil, computer, adaptor 
compatibil etc. care acceptă 

l de calitate
ansferat wireless în format digital 
at analogic numai după ce ajunge 
motul cauzat de interferenţe are 
 asupra calităţii sunetului decât în 
ogice. Sunetul redat va reproduce 
ală și sursa audio.

uzi un ton de apel în căști la 
l pe telefonul compatibil 
ţi răspunde la apel de la căști și 
 după terminarea apelului. Nu 
 acord, nu pierdeţi niciodată 

ate pentru căști audio
olosi căștile cu fixare de gât 
fon care vă place, dacă acesta 
e 3,5 mm.
incipale 
produs

http://www.philips.com

