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ปเตอร์เสียง Bluetooth ที่ให้มาด้วยเข้ากับแจ็คหูฟังมาตรฐานของเครื่องเล่น MP3 เท่านั้น คุณก็จะ
ียงเพลงแบบไร้สายด้วยคุณภาพเสียงสเตอริโอแบบ Digital อะแดปเตอร์ตัวนี้จะเชื่อมต่อเข้ากั
และเครื่องเล่น MP3 ได้ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งสลับระหว่างการฟังเพลงและการโทรได้อีกด้วย

พเสียงยอดเยี่ยม
าพเสียงสเตอริโอแบบ Digital ในผลิตภัณฑ์สเตอริโอ Bluetooth

ังหนึ่งชุดสำหรับการฟังเพลงและการโทรติดต่อ
chStream - ไม่พลาดการต่อติดจังหวะเพลงฮิตและติดต่อได้เสมอ

ื ่องเล่นเพลงของคุณอิสระไร้สาย
ดปเตอร์เสียง Bluetooth 3.5 มม. มีให้ไว้ในกล่อง

ได้กับโทรศัพท์ที่รองรับ Bluetooth
ับ Bluetooth HSP/HFP - อเนกประสงค์
tooth Stereo (ที่ตรงตามมาตรฐาน A2DP)

ส่ได้สบายนานหลายชั่วโมง
คิดของหูฟัง TailorMate - เลือกได้ตามสไตล์ของคุณ
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การเชื่อมต่อ
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, แฮนด์ฟรี, 

ชุดหูฟัง
• เวอร์ชัน Bluetooth: 1.2
• ระยะห่างสูงสุด: ได้ถึง 33 ฟุต / 10 ม.
• Bluetooth QD ID: B012309 (ชุดหูฟัง) B012308 

(อะแดปเตอร์)

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: นานถึง 10 ชั่วโมง
• เวลาสแตนด์บาย: นานถึง 210 ชั่วโมง
• เวลาเล่นเพลง: 8 ชม.
• ชาร์จใหม่ได้
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• น้ำหนักแบตเตอรี่: 6.5 กรัม (ชุดหูฟัง) 6.5 กรัม (อะ

แดปเตอร์)

เสียง
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 10 มม.

สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง
• การจัดการการโทร: รับ/วางสาย, ปฏิเสธไม่รับสาย, 

การเรียกซ้ำหมายเลขล่าสุด, 
การโทรออกโดยใช้เสียง, การโอนสาย, สลับระ
หว่างการโทรและการฟังเพลง

อุปกรณ์เสริม
• สายชาร์จ: ต่างประเทศ (100 - 240 V AC)

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 22x18x54 มม. 

(สายห้อย)
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 22 กรัม (สายห้อย)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 1.56 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

19.6 x 19.4 x 24.9 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.14 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .42 กก.

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 7.15 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

40.6 x 40 x 26.4 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 4.56 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 2.59 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

17.8 x 21.8 x 6.2 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .46 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .38 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .08 กก.
•

ชุดหูฟังสเตอริโอ&#x2009;&#x2009; Bluetooth
  

รายละเอียดเฉพาะ

วันที่ออก 2009-02-03

 เวอร์ชัน: 5.0.8

12 NC: 9082 100 09552
EAN: 87 10895 99749 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

 ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
SHB7

ข้อมูลผล

พร้อมอะแ
เพียงเสียบ
เข้าไปในแ
ญญาณเสีย
ญญาณ Blu
สามารถรับ

รองรับ Bl
Bluetooth ค
เนื่องจาก B
อุปกรณ์ Bl
สามารถทำ
นHSP (Han
Profile ที่จำ
Bluetooth โ
พท์มือถือข
(เหมือนกับ
คุณจะสาม
พท์ของคุณ
เป็นเจ้าขอ
Philips Elec
งกล่าวภาย

Bluetoot
อุปกรณ์ขอ
(A2DP) ได
การมีมาตร
Distribution
ญญาณเพล
ชนิดใดก็ได
คุณจึงสามา
อะแดปเตอ
อุปกรณ์อื่น

คุณภาพเ
สัญญาณเส
บการถ่ายโ
และจะได้ร
นาล็อกในช
ญญาณรบ
ทบต่อคุณภ
นาล็อก ดัง
นทึกและแ

SwitchSt
ด้วย Switch
ง เมื่อโทรศ
จากนั้นคุณ
งเพลงได้ต
ไม่เคยพลา

แนวคิดข
ด้วย TailorM
บแจ็คหูฟัง
บสไตล์ส่วน
102/97

ิตภัณฑ

ดปเตอร
อะแดปเตอ
จ็คหูฟังมาต
งของเครื่อ
etooth แบ
ได้

uetooth H
ือเทคโนโล
luetooth เป
uetooth ขอ
งานร่วมกัน
dset Profile
เป็นสำหรับ
ดยทั่วไป ห
องคุณสาม
โทรศัพท์ท
ารถใช้ชุดห
ได้Bluetoo
งข้อความแ
tronics N.V.
ใต้ลิขสิทธิ์

h Stereo 
ง Philips ชิ้
้อย่างสมบูร
ฐานที่สอดค
 Profile) ทำ
งสเตอริโอ
้ที่ตรงตาม
รถใช้ชุดห
ร์ Bluetoot
ใดก็ได้ที่ส

สียงสเตอ
ียงอะนาล
อนแบบไร
ับการแปล
ุดหูฟังเท่า
กวนจะมีผล
าพเสียงน้อ
นั้น เสียงที่ไ
หล่งสัญญา

ream
Stream คุณ
ัพท์ที่รองร
สามารถรับ
่อหลังวางส
ดการรับสา

องหูฟัง T
ate คุณสา

 3.5 มม. แบ
ตัวของคุณ
์ Bluetooth 3.5 มม.
ร์เสียง Bluetooth 3.5 มม. 
รฐาน อะแดปเตอร์เสียงจะรับสั
งเล่นเพลงแล้วแปลงให้เป็นสั
บไร้สายที่ชุดหูฟัง Bluetooth 

SP/HFP
ยีที่มาแทนที่สายเคเบิล 
็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป 
งผู้ผลิตต่างๆ 
ได้โดยใช้ Profile ที่ใช้ร่วมกั
) และ HFP (Handsfree Profile) คือ 
การทำงานของชุดหูฟัง 
ากโทรศั
ารถทำงานร่วมกับ HSP หรือ HFP 
ี ่รองรับ Bluetooth แทบทุกชนิด) 
ูฟังนี้กับโทรศั
th SIG, Inc. 
ละโลโก้ Bluetooth Koninklijke 
 ใช้เครื่องหมายดั

(A2DP)
นนี้ใช้ร่วมกับ Bluetooth Stereo 
ณ์แบบ 
ล้องกับ A2DP (Advanced Audio 
ให้ชุดหูฟังนี้สามารถรับสั
ได้จากอุปกรณ์ Bluetooth 
มาตรฐาน A2DP ดังนั้น 
ูฟังนี้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ, พีซี, 
h, เครื่องเล่น MP3 และ
นับสนุนมาตรฐาน A2DP

ริโอแบบ Digital
็อกจะได้รั
้สายในรูปของสัญญาณดิจิตอล 
งให้เป็นแบบอะ
นั้น นั่นหมายความว่า เสียงสั
กระ
ยกว่าการใช้เทคโนโลยีอะ
ด้จากการเล่นจึงเหมือนการบั
ณต้นฉบับ

จะได้ยินเสียงเรียกเข้าในชุดหูฟั
ับ Bluetooth ของคุณมีสายเข้า 
สายจากชุดหูฟังแล้วกลับไปฟั
าย ไม่เคยพลาดจังหวะดนตรี 
ย

ailorMate
มารถใช้สายห้อยชุดหูฟังกั
บใดก็ได้เพื่อให้ตรงกั
์เด่น

http://www.philips.com

