
 

 

Philips Tapster
Bluetooth sztereó headset

érintésérzékeny kezelőszervekkel

SHB7110
Érintésvezérelt és vezeték nélküli

Bluetooth sztereó, a keze szabadon maradhat
Ismerje meg az akár ujjaival is szabályozható, kézmozdulattal és érintéssel vezérelhető 
Philips Tapster Bluetooth sztereó headset egyszerűségében rejlő varázsát. Kristálytiszta 
hangminőséget biztosító FullSound hangzás az EverClear technológiának köszönhetően.

Könnyen telepíthető és használható
• Kézmozdulat és érintésvezérlés

Kiváló hangminőség
• FullSound javított zenei hangzás
• Irányított akusztikus kialakítás – kivételes zajszűrés

A tökéletes szövegértés biztosítása
• EverClear technológia a hívások tiszta érthetőségéhez

Univerzális: kompatibilis a Bluetooth-os telefonokkal
• Bluetooth HSP/HFP kompatibilitás - Univerzális
• Bluetooth® Stereo (A2DP-kompatibilis)

Beszéljen szabadon - kihangosítóval és vezeték nélkül
• Vezeték nélküli híváskezelés
• Vezeték nélküli, kihangosítós beszélgetés Bluetooth technológiával



 Kézmozdulat és érintésvezérlés
A headset vezérléséhez egyszerűen érintse meg 
annak felszínét - nem kell többé nehezen 
megtalálható gombokkal bajlódnia. A Bluetooth 
headset érzékelői és a speciális szoftvere érzékel és 
értelmez minden érintést, így pl. - egy finom ütésre 
beállítja a hangerőt, egy egyszerű érintéssel hívást 
fogadhat, míg a headset kivétele az aktív hívást a 
telefonra irányítja.

FullSound javított zenei hangzás
Mire jó a zene szív és lélek nélkül? Digitális zene 
felvételekor és tömörítésekor az élő zene részletei 
és dinamikája elvész. A FullSound intelligens 
algoritmus a fejhallgatón belüli hatékony csipen fut. 
Javítja a zene minőségét, visszaállítja eredeti 
dinamikáját, sztereó hatásait, mély és magas 
hangzását, így az eddig nem hallott részletek is 
torzításmentesen felszínre kerülnek. A FullSound 
azonnal használható, ki- és bekapcsolható.

EverClear a tiszta érthetőséghez
Gyakran zajos környezetben kerül sor 
telefonhívásra, ahol a beszélgetések nehezen 
érthetők. A fejhallgatóban található EverClear 
technológia gondoskodik a digitális zajszűrésről, 
amelynek révén a készülék kristálytiszta hangjelet 
vesz és küld ki. A készülék felismeri a zajos 
környezetet, és ennek megfelelően állítja be a 
fejhallgató hangerejét.

Irányított akusztikus kialakítás
Az emberi hallójárat anatómiájának alapos 
megismerése által lehetővé tett irányított akusztikus 
kialakítás a fülkagyló egyéni alakjához igazítja a 
hangsugárzó csövét és a fülbetétet. Nemcsak 
közvetlenül a fülébe érkezik a hang, hanem 
tökéletesen kiszűri a külső hangokat is, így kisebb 
hangerőn hallgathatja a zenét.

Bluetooth HSP/HFP kompatibilitás
A Bluetooth kábelhelyettesítő technológiát jelent. A 
Bluetooth globális szabvány, ezért a különböző 

gyártmányú eszközök megosztott profillal jól 
használhatók együtt megosztott Bluetooth 
profilokkal.A HSP (kézibeszélő profil) és a HFP 
(kihangosító profil) Bluetooth profil a Bluetooth 
fejhallgató tipikus funkcióihoz szükséges profilok. Ha 
a mobiltelefonja HSP- vagy HFP-kompatibilis (szinte 
minden Bluetooth-os telefon ilyen), a fejhallgató 
használható vele.A Bluetooth szó mint jelölés és a 
logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, és a 
Koninklijke Philips Electronics N.V. engedéllyel 
használja ezeket a megjelöléseket.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Ez a Philips készülék teljes mértékben támogatja a 
Bluetooth Stereo (A2DP) szabványt. Az A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) támogatása 
lehetővé teszi, hogy a headset bármilyen más A2DP-
kompatibilis Bluetooth-eszközről sztereó zenét 
fogadjon. A headsetet ezáltal bármilyen kompatibilis 
mobiltelefonnal, számítógéppel, Bluetooth 
adapterrel, MP3-lejátszóval vagy más olyan eszközzel 
használhatja, amely az A2DP szabványt támogatja.

Vezeték nélküli híváskezelés
Kezelje hívásait a mobiltelefon használata nélkül. 
Hívásfogadás és -elutasítás, hangtárcsázás és 
visszahívási lehetőség. A hangtárcsázás és a 
visszahívás a mobiltelefonon támogatott 
lehetőségként jelenjen meg.

Kihangosítós beszélgetés
A mobiltelefon fejhallgató nélküli használata 
kényelmetlen és nem biztonságos. Vezetés közben 
sok helyen tilos is. A vezetékes kihangosítóknál a 
kábel jelent zavaró tényezőt. A Bluetooth fejhallgató 
kis hatósugarú, vezeték nélküli Bluetooth 
csatlakozással váltja ki a kábelt, így a keze szabadon 
marad és a kábel nem akadályozza a mozgásban. A 
feje közelében történő energiaátvitel sokkal 
gyengébb, mint a mobiltelefonnál, ezért a Bluetooth 
csökkenti a sugárzás okozta veszélyeket is.
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Műszaki adatok
Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, kihangosítható, 

fejhallgatókészlet
• Bluetooth verzió: 2.1+EDR

Hangzás
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangszóró átmérője: 8,6 mm
• Hangzásjavítás: FullSound, visszhang-szabályozás, 

zajcsökkentés
• Frekvenciasáv: 20 - 20 000 Hz

Kényelem
• Híváskezelés: váltás telefonálás és zenehallgatás 

között, hívás fogadása/befejezése, hívás elutasítása, 
hangtárcsázás, utolsó szám újratárcsázása, 
hívásátirányítás

• Hangerőszabályzás

Tartozékok
• Mellékelve: hordtáska, fülhorog (opcionális), töltő

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető
• Váltóáram/egyenáram adapter: mellékelt
• Zenelejátszási idő: 7 óra
• beszélgetési idő: akár 7 óra
• Készenléti idő: akár 150 óra
• Akkumulátor tömege: 13,6 g

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Belső karton
• EAN: 87 12581 39574 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

20,8 x 16,8 x 17,8 cm
• Bruttó tömeg: 1,3375 kg
• Nettó tömeg: 0,465 kg
• Táratömeg: 0,8725 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 39573 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 12
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,4 x 29,8 x 39,2 cm
• Bruttó tömeg: 5,87 kg
• Nettó tömeg: 1,86 kg
• Táratömeg: 4,01 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 35997 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Ablakdoboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

15,6 x 18,6 x 8,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,3845 kg
• Nettó tömeg: 0,155 kg
• Táratömeg: 0,2295 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

3,65 x 3,65 x 3 cm
• Tömeg: 0,024 kg
•
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