
 

 

Philips Tapster
Sluchátka Bluetooth 
Stereo

SHB7110
Sluchátka s dotykovým ovládáním

pro bezdrátové hovory a hudbu
Vychutnejte si kouzlo a jednoduchost na dosah ruky díky stereofonním sluchátkům do uší 
Philips Tapster s funkcí Bluetooth, která jsou ovládána gesty. Díky technologii FullSound 
zajišťují původní kvalitu zvuku a srozumitelnost hovorů je zlepšena funkcí EverClear.

Snadná instalace a použití
• Ovládání dotykem a gesty

Vynikající kvalita zvuku
• Vylepšená hudba FullSound
• Design Angled Acoustics se stará o výjimečnou izolaci hluku

Ujistěte se, že jste rozuměli správně
• Technologie EverClear pro čisté hovory

Univerzální: Spolupracuje s telefonem s připojením Bluetooth
• Kompatibil. s profily Bluetooth HSP/HFP - Univerzálně
• Bluetooth® Stereo (kompatibilní s profilem A2DP)

Telefonujte volně - handsfree a bezdrátově
• Bezdrátová správa hovorů
• Bluetooth umožňuje bezdrátové handsfree hovory



 Ovládání dotykem a gesty
Ovládejte svá sluchátka jednoduše tak, že se 
dotknete jejich povrchu – již žádné hraní s maličkými 
tlačítky, která se obtížně hledají. Senzory a pokročilý 
software v Bluetooth sluchátkách registrují a 
vyhodnocují jakýkoli dotyk, takže například pohlazení 
povrchu sluchátek upravuje hlasitost, klepnutí přijme 
hovor a sejmutí sluchátek přesměruje aktivní hovor 
do telefonu.

Vylepšená hudba FullSound
Co se myslí hudbou bez potřebné jiskry? Při 
nahrávání a kompresi digitální hudby se z živé hudby 
ztrácejí detaily a dynamika. FullSound je inteligentní 
algoritmus, který je spuštěný ve výkonném čipu 
zabudovaném ve sluchátkách. Zlepšuje kvalitu hudby 
a bez zkreslení obnovuje její původní dynamiku, 
stereofonní efekty, basy a výšky, které odhalují dříve 
skryté detaily. Při dodání je algoritmus FullSound 
předem spuštěn a lze jej vypnout nebo zapnout.

Technologie EverClear pro čisté hovory
Telefonní hovory často probíhají v hlučných 
prostředích, což vede k ne zcela srozumitelným 
rozhovorům. V tomto přístroji technologie 
EverClear digitálně filtruje šum, takže se přijímá i 
odesílá křišťálově čistý hlasový signál zajišťující zcela 
srozumitelné hovory. Také rozpozná, zda se právě 
nacházíte v hlučnějším prostředí, a příslušným 
způsobem upraví hlasitost.

Zakřivený tvar
Design Angled Acoustics, vypracovaný na základě 
podrobných znalostí anatomie lidského ucha, 
upravuje zakřivení trubice reproduktoru a vlastního 
sluchátka tak, aby odpovídaly tvarům individuálních 
ušních kanálů. Kromě toho, že zvuk proudí přímo 
dovnitř uší, je takto vytvořena i účinná ochrana proti 
okolnímu hluku, takže je možné snížit hlasitost.

Kompatibil. s profily Bluetooth HSP/
HFP
Bluetooth je technologie nahrazující kabely. 
Bluetooth je globální standard, umožňující 
vzájemnou spolupráci zařízení Bluetooth od různých 
výrobců pomocí sdílených profilů Bluetooth.HSP 
(Profil pro handset) a HFP (Profil pro handsfree) jsou 
profily požadované pro typické operace prováděné 
s náhlavními soupravami Bluetooth. Pokud váš 
mobilní telefon podporuje HSP nebo HFP (které 
podporuje v podstatě jakýkoli telefon vybavený 
Bluetooth), tato náhlavní souprava s ním bude 
pracovat.Slovní známka a loga Bluetooth jsou 
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a jakékoli užití těchto známek ze strany Koninklijke 
Philips Electronics N.V. je na základě licence.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Toto zařízení společnosti Philips plně podporuje 
Bluetooth Stereo (A2DP). Kompatibilita s profilem 
A2DP (Profil vylepšené distribuce zvuku) umožňuje 
pro tato sluchátka příjem stereofonní hudby 
z jakéhokoli zařízení kompatibilního s profilem 
A2DP. Proto můžete tato sluchátka použít 
s jakýmkoli kompatibilním telefonem, počítačem, 
adaptérem Bluetooth, přehrávačem MP3 a jinými 
zařízeními, které podporují profil A2DP.
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Přednosti
• Napájení: Napájecí adaptér stř./stejnosm. • Hmotnost: 0,024 kg
•

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Sluchátka
• Verze Bluetooth: 2,1 + EDR

Zvuk
• Typ magnetu: Neodymový
• Průměr reproduktoru: 8,6 mm
• Vylepšení zvuku: FullSound, Potlačení ozvěny, 

Redukce šumu
• Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz

Pohodlí
• Správa hovorů: Přepínání mezi hovorem a hudbou, 

Příjem / Ukončení hovoru, Odmítnutí hovoru, 
Hlasové vytáčení, Opakované vytáčení posledního 
čísla, Přepnutí hovoru

• Ovládání hlasitosti: Ano

Příslušenství
• Praktické pouzdro: Včetně
• Volitelný držák za uši: Včetně
• Nabíječka: Včetně

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Dobíjecí: Ano

• Doba přehrávání hudby: 7 h
• Doba hovoru: 7 h
• Doba v pohotovostním režimu: 150 h
• Hmotnost baterie: 13,6 g

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Vnější obal
• EAN: 87 12581 55693 8
• Hrubá hmotnost: 1,044 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 21,3 x 17,5 x 21 cm
• Čistá hmotnost: 0,147 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,897 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70434 1
• Hrubá hmotnost: 0,276 kg
• Čistá hmotnost: 0,049 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Obal s okénkem
• Hmotnost obalu: 0,227 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 3,65 x 3,65 x 3 cm
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