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Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-version: 1,2
• Maximal räckvidd: upp till 10 m m
• Bluetooth QD ID: B012309 (headset) B012308 

(adapter)

Effekt
• Samtalstid: Upp till 10 tim
• Standby-tid: Upp till 210 tim
• Uppspelningstid: 8 tim
• Laddningsbar
• Batterityp: Litiumbatteri
• Batterivikt: 6,5 g (headset) 6,5 g (adapter)

Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalardiameter: 10 mm

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Röstuppringning, Samtalsöverföring, Växla mellan 
samtal och musik

Tillbehör
• Laddare: Internationell (100 - 240 V AC)

Mått
• Produktmått (B x D x H): 22 x 18 x 54 mm 

(hängsmycke)
• Produktvikt (g): 22 g (hängsmycke)

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,56 kg
• Inre kartong (L x B x H): 19,6 x 19,4 x 24,9 cm
• Nettovikt: 1,14 kg
• Taravikt: 0,42 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 7,15 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 40,6 x 40 x 26,4 cm
• Nettovikt: 4,56 kg
• Taravikt: 2,59 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,8 x 21,8 x 6,2 cm
• Bruttovikt: 0,46 kg
• Nettovikt: 0,38 kg
• Taravikt: 0,08 kg
•

Bluetooth-stereoheadset
  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-02-03

Version: 6.0.8

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SHB7

Produkt

Bluetooth
Anslut 3,5 m
standardutt
musikspela
trådlös Blue
emot.

Bluetooth
Bluetooth ä
Bluetooth ä
från olika ti
delade Blue
HFP (hands
användning
är kompati
telefoner m
headsetet m
ägs av Blue
Electronics 

Bluetooth
Den här Ph
stereo (A2D
Audio Distr
stereomusik
Därför kan
mobiltelefon
etc. med A2

Digital st
Ljudet över
konverteras
innebär att
med analog
originalinsp

SwitchSt
Med Switch
du tar emo
telefonen. D
återgå till m
missa aldrig

TailorMa
Med Tailor
med alla 3,
102/00

fördelar

 3,5 mm
m Bluetoo

aget för hö
rens ljudsign
tooth-signa

 HSP/HF
r en kabele
r en global 
llverkare fu
tooth-profil
freeprofil) ä
 av Bluetoo
bel med HS
ed Bluetoot
ed den. Bl

tooth SIG, I
N.V. har lic

-stereo (
ilips-enhete
P). Tack va

ibution Prof
 från alla B

 du använda
er, datorer
DP-funktio

ereoljudk
förs trådlöst
 till en anal
 störningarn
 teknik. Lju
elningens oc

ream
Stream hör
t ett samtal
u kan ta e
usiken efte
 ett samtal

te-hörlur
Mate kan d
5 mm hörlu
 adapter medföljer
th-ljudadaptern till 
rlurar. Ljudadaptern registrerar 
al och konverterar den till en 

l som Bluetooth-hörlurarna kan ta 

P-kompatibel
rsättningsteknik. Eftersom 
standard kan Bluetooth-enheter 
ngera tillsammans med hjälp av 
er. HSP (handenhetsprofil) och 
r de profiler som krävs för normal 
th-headset. Om din mobiltelefon 
P eller HFP (som i stort sett alla 
h-funktioner är) fungerar det här 
uetooth-märket och -logotyperna 
nc. och Koninklijke Philips 
ens för all användning av dem.

A2DP)
n har fullt stöd för Bluetooth-
re A2DP-funktionen (Advanced 
ile) kan headsetet ta emot 
luetooth-enheter med A2DP. 
 headsetet med alla kompatibla 

, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare 
n.

valitet
 som en digital signal och 
og signal i själva enheten. Det här 
a på signalen minskas jämfört 
duppspelningen motsvarar 
h ljudkällans kvalitet.

 du en ringsignal i headsetet när 
 på den Bluetooth-aktiverade 
mot samtalet från headsetet och 
r samtalet. Missa aldrig ett beat, 
.

sdesign
u använda headset-hängsmycket 
rsuttag och matcha din stil.

http://www.philips.com

