
 

 

Philips Tapster
Bluetooth-stereoheadset

SHB7110
Headset med pekkontroll

för trådlösa samtal och musik
Njut av lättillgänglig magi och enkelhet med Philips Tapster Bluetooth-stereoheadsetet 
som styrs med pek- och rörelsekontroll. Det ger ren ljudkvalitet med FullSound-teknik 
och tydliga samtal som förbättras med EverClear.

Lätt att installera och använda
• Pek- och rörelsekontroll

Förstklassig ljudkvalitet
• FullSound – förbättrad musik
• Design med vinklad ljudkanal ger exceptionell brusreducering

Se till att andra uppfattar dig tydligt
• EverClear-teknik för tydliga samtal

Universell: Fungerar med Bluetooth-aktiverade telefoner
• Bluetooth HSP/HFP-kompatibel – universell
• Bluetooth®-stereo (A2DP-kompatibel)

Prata fritt – handsfree och trådlöst
• Trådlös samtalshantering
• Bluetooth-aktiverade trådlösa handsfree-samtal



 Pek- och rörelsekontroll
Du styr headsetet genom att bara röra vid dess yta – 
inget mer fumlande med små, svåråtkomliga knappar. 
Sensorer och avancerad programvara i Bluetooth-
headsetet registrerar och tolkar alla rörelser så att 
t.ex. ett drag på headsetets yta justerar volymen, en 
knackning besvarar ett samtal och om du tar av dig 
headsetet överförs ett aktivt samtal till telefonen.

FullSound – förbättrad musik
Under inspelning och komprimering av digital musik 
går detaljer och dynamik i livemusik förlorad. 
FullSound är en smart algoritm som hanteras av en 
kraftfull krets i headsetet. Den förbättrar kvaliteten 
hos din musik och återställer musikens ursprungliga 
dynamik, stereoeffekter, bas och diskant för att 
avslöja detaljer du inte hört tidigare. FullSound är 
aktiverat som standard men kan stängas av eller slås 
på efter önskemål.

EverClear för tydliga samtal
Telefonsamtal sker ofta i bullriga miljöer vilket gör 
det svårt att uppfatta konversationen. I det här 
headsetet filtreras bullret bort med EverClear-teknik 
– en tydlig röstsignal tas emot och skickas ut för 
kristallklara samtal. Det känner också automatiskt av 
när du kommer in i bullriga miljöer och anpassar 
volymen utifrån detta.

Design med vinklad ljudkanal
Den här designen med vinklad ljudkanal har 
utvecklats utifrån gedigna kunskaper om 
hörselgångens anatomi, så att vinkeln för 
högtalarröret och öronsnäckorna anpassas 
individuellt efter formen på hörselgången. Förutom 
att ljudet leds direkt till dina öron utestängs 
omgivande brus, tack vare den perfekta passformen, 
så att du kan lyssna på musik på lägre volym.

Bluetooth HSP/HFP-kompatibel
Bluetooth är en kabelersättningsteknik. Eftersom 
Bluetooth är en global standard kan Bluetooth-
enheter från olika tillverkare fungera tillsammans 
med hjälp av delade Bluetooth-profiler. HSP 
(handenhetsprofil) och HFP (handsfreeprofil) är de 
profiler som krävs för normal användning av 
Bluetooth-headset. Om din mobiltelefon är 
kompatibel med HSP eller HFP (som i stort sett alla 
telefoner med Bluetooth-funktioner är) fungerar det 
här headsetet med den. Bluetooth-märket och -
logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och 
Koninklijke Philips Electronics N.V. har licens för all 
användning av dem.

Bluetooth®-stereo (A2DP)
Den här Philips-enheten har fullt stöd för Bluetooth-
stereo (A2DP). Tack vare A2DP-funktionen 
(Advanced Audio Distribution Profile) kan headsetet 
ta emot stereomusik från alla Bluetooth-enheter 
med A2DP. Därför kan du använda headsetet med 
alla kompatibla mobiltelefoner, datorer, Bluetooth-
adaptrar, MP3-spelare etc. med A2DP-funktion.
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Funktioner
• Uppspelningstid: 7 tim • Vikt: 0,0244 kg
•

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

Headset
• Bluetooth-version: 2.1+EDR

Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Ljudförbättring: FullSound, Ekokontroll, 

Brusreducering
• Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Växla mellan samtal och musik, 

Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, 
Röstuppringning, Uppringning av senast slagna 
nummer, Samtalsöverföring

• Volymkontroll

Tillbehör
• Bärväska: Medföljer
• Öronkrok som tillval: Medföljer
• Laddare: Medföljer

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Strömförsörjning: Nätadapter

• Samtalstid: 7 tim.
• Standby-tid: 150 tim.
• Batterivikt: 13,6 g

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 55693 8
• Bruttovikt: 1,023 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 22,3 x 18,5 x 21,5 cm
• Nettovikt: 0,3 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,723 kg

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 17,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70434 1
• Bruttovikt: 0,284 kg
• Nettovikt: 0,1 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,184 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 7,3 x 3,65 x 3 cm
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