
 

 

Philips Tapster
Bluetooth-
stereokuulokkeet

Kosketusohjattava

SHB7110
Kosketusohjattava ja langaton

Bluetooth-stereokuulokkeet ja handsfree
Kosketus- ja liikeohjattavilla Philips Tapster Bluetooth -stereonappikuulokkeilla nautit 
musiikista ja soitat puheluita helposti. FullSound-tekniikka takaa erinomaisen äänenlaadun 
ja EverClear hyvin kuuluvat puhelut.

Helppo asentaa ja käyttää
• Kosketus- ja liikeohjaus

Ensiluokkainen äänenlaatu
• FullSound parantaa äänenlaatua
• Akustinen kulmasäätö takaa tarkan äänentoiston

Varmista, että tulet ymmärretyksi
• EverClear-tekniikka selkiyttää puheluja

Yleiskäyttö: Toimii Bluetooth-yhteensopivan puhelimen kanssa
• Bluetooth HSP/HFP-yhteensopiva - yleinen
• Bluetooth® Stereo (A2DP-yhteensopiva)

Puhu vapaasti - langaton handsfree
• Langaton puhelujen hallinta
• Langattomat handsfree-puhelut Bluetooth-tekniikan avulla



 Kosketus- ja liikeohjaus
Hallitse kuulokkeita koskettamalla niiden pintaa - 
enää ei tarvitse etsiä pikkuisia painikkeita. Bluetooth-
kuulokkeiden tunnistimet ja ohjelmisto havaitsevat ja 
tulkitsevat kaikki kosketukset, joten - esimerkiksi - 
kuulokkeen pinnan siveleminen säätää 
äänenvoimakkuutta, napautus vastaa puheluun ja 
kuulokkeen poistaminen siirtää aktiivisen puhelun 
puhelimeen.

FullSound parantaa äänenlaatua
Mitä on musiikki ilman sielua ja sydäntä? Digitaalisen 
musiikin äänittämisen ja pakkaamisen aikana elävästä 
musiikista katoaa yksityiskohtia ja dynamiikkaa. 
FullSound on älykäs algoritmi, joka toimii 
kuulokkeissa olevassa sirussa. Se parantaa musiikin 
laatua ja palauttaa musiikin alkuperäisen dynamiikan, 
stereovaikutelman, basson ja diskantin paljastaen 
ennenkuulumattomia yksityiskohtia ilman säröä. 
FullSound on heti käytössä, mutta voidaan kytkeä 
pois ja palauttaa uudelleen.

EverClear-tekniikka selkiyttää puheluja
Puhelut soitetaan usein meluisista ympäristöistä, 
jolloin keskustelujen seuraaminen on vaikeaa. Näissä 
kuulokkeissa Everclear-tekniikka suodattaa melun 
digitaalisesti, jolloin vastaanotetut ja lähetetyt 
äänisignaalit ovat selkeitä. Tekniikka tunnistaa 
äänekkäät ympäristöt ja säätää kuulokkeiden 
äänenvoimakkuuden sen mukaisesti.

Akustinen kulmasäätö
Ihmisen korvakäytävän perusteella tarkasti 
suunnitellun akustisen kulmasäädön ansiosta 
kuulokkeet mukautuvat kunkin kuuntelijan 
korvakäytävän mukaan. Ne tuovat äänen suoraan 
korvan sisään ja estävät lisäksi ympäristön äänten 
pääsyn korvaan, joten voit vähentää 
äänenvoimakkuutta normaalista.

Bluetooth HSP/HFP-yhteensopiva
Bluetooth on langatonta tekniikkaa. Bluetooth on 
maailmanlaajuinen standardi, joten eri valmistajien 
Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia yhteisten 
profiilien avulla. Bluetooth-profiilit HSP (Handset 
Profile) ja HFP (Handsfree Profile) ovat tyypillisessä 
Bluetooth-kuulokkeiden käytössä vaadittavia 
profiileja. Jos matkapuhelimesi on HSP- tai HFP-
yhteensopiva (kuten lähes kaikki Bluetooth-
yhteensopivat puhelimet), tämä kuuloke toimii 
puhelimesi kanssa. Bluetooth-merkki ja -logo ovat 
Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Koninklijke Philips 
Electronics N.V.:llä on niihin käyttöoikeus.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Tämä Philips-laite tukee täysin Bluetooth Stereo 
(A2DP) -ominaisuutta. A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) -yhteensopivuuden ansiosta 
näillä kuulokkeilla voi vastaanottaa stereomusiikkia 
kaikista A2DP-yhteensopivista Bluetooth-laitteista. 
Voit siis käyttää tätä kuulokkeita kaikkien 
yhteensopivien, A2DP-toimintoa tukevien laitteiden, 
kuten matkapuhelinten, tietokoneiden, Bluetooth-
sovitinten ja MP3-soitinten kanssa.

Langaton puhelujen hallinta
Hallitse puheluja käyttämättä matkapuhelinta. Voit 
ottaa vastaan tai hylätä puheluita sekä tehdä 
äänivalintoja ja uudelleenvalintoja. Puhelimesi täytyy 
tukea äänivalintaa ja uudelleenvalintaa.

Langattomat handsfree-puhelut
Matkapuhelimen käyttäminen ilman kuulokkeita voi 
olla hankalaa ja vaarallista. Ajon aikana se on jopa 
laitonta. Langallisten handsfree-laitteiden käyttö on 
epämukavaa. Bluetooth-kuulokkeissa johto on 
korvattu lyhyen matkan langattomalla Bluetooth-
yhteydellä, joten kätesi ovat vapaat eikä johto rajoita 
liikkumistasi.Koska päätäsi lähellä oleva lähetetty 
energia on vähäisempää kuin matkapuhelimesi 
lähettämä energia, Bluetooth myös vähentää 
matkapuhelinsäteilyn mahdollisia riskejä.
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Tekniset tiedot
Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, handsfree, 

kuulokkeet
• Bluetooth-versio: 2.1+EDR

Ääni
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kaiuttimen halkaisija: 8,6 mm
• Äänenparannus: FullSound, kaiunsäätö, 

kohinanvaimennus
• Taajuusalue: 20 - 20 000 Hz

Käytön mukavuus
• Puhelujen hallinta: siirtyminen puhelun ja musiikin 

välillä, vastaaminen / puhelun lopettaminen, 
puhelun hylkääminen, äänivalinta, edellisen 
numeron uudelleenvalinta, soitonsiirto

• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Mukana: kuljetuskotelo, korvasanka (valinnainen), 

laturi

Virta
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Ladattava
• verkkolaite: mukana
• Musiikin toistoaika: 7 tunti(a)
• Puheaika: jopa 7 tunti(a)
• Valmiusaika: jopa 150 tunti(a)
• Akun paino: 13,6 g

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 39574 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 20,8 x 16,8 x 17,8 cm
• Kokonaispaino: 1,3375 kg
• Nettopaino: 0,465 kg
• Taara: 0,8725 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 39573 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 12
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 35,4 x 29,8 x 39,2 cm
• Kokonaispaino: 5,87 kg
• Nettopaino: 1,86 kg
• Taara: 4,01 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 35997 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Window Box -pakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 15,6 x 18,6 x 8,5 cm
• Kokonaispaino: 0,3845 kg
• Nettopaino: 0,155 kg
• Taara: 0,2295 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 3,65 x 3,65 x 3 cm
• Paino: 0,024 kg
•
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