
 

 

Philips Tapster
Bluetooth-
stereohoofdtelefoon

Aanraakgevoelige bediening

SHB7110
Draadloos met aanraakbediening

Bluetooth-stereo, handsfree
De Philips Tapster stereo-oordopjes met Bluetooth bieden de magie en eenvoud van bediening 
via een aanraakscherm. Dankzij de FullSound-technologie bent u verzekerd van kristalheldere 
audio, terwijl Philips EverClear de geluidskwaliteit van uw telefoongesprekken verbetert.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Bediening via aanraakscherm

Eersteklas geluidskwaliteit
• Verbeterde muziek met FullSound
• Gebogen akoestisch ontwerp biedt uitzonderlijke ruisisolatie

Maak uzelf duidelijk verstaanbaar
• EverClear-technologie voor heldere oproepen

Universeel: geschikt voor uw Bluetooth-telefoon
• Voldoet aan Bluetooth HSP/HFP - universeel
• Bluetooth®-stereo (compatibel met A2DP)

Vrijuit spreken - handsfree en draadloos
• Draadloos gespreksbeheer
• Draadloos handsfree praten met ingeschakelde Bluetooth



 Bediening via aanraakscherm
Bedien uw headset door deze aan te raken. Geen 
gedoe meer met kleine, moeilijk te vinden toetsen. 
Sensoren en geavanceerde software op uw 
Bluetooth-headset registreren en interpreteren 
iedere aanraking, zodat u bijvoorbeeld het volume 
kunt aanpassen door over de headset te strijken, een 
oproep kunt beantwoorden door op de headset te 
tikken of een actieve oproep kunt doorverbinden 
naar de telefoon door de headset af te zetten.

Verbeterde muziek met FullSound
Wat is muziek zonder gevoel? Tijdens de opname en 
compressie van digitale muziek verliest live-muziek 
aan detail en dynamiek. FullSound is een slim 
algoritme dat wordt aangestuurd door een krachtige 
chip in de headset. Deze chip verbetert de kwaliteit 
van uw muziek en laat de originele dynamiek, stereo-
effecten en het bas- en treble-geluid zonder ruis tot 
in ongekend detail horen. FullSound werkt direct en 
kan worden in- en uitgeschakeld.

EverClear voor heldere oproepen
Telefoongesprekken vinden vaak plaats in 
luidruchtige omgevingen, zodat de conversatie 
moeilijk is te volgen. De digitale filtering van ruis via 
de EverClear-technologie zorgt voor een 
kristalhelder geluid. De headset detecteert ook 
achtergrondlawaai en past het volume 
dienovereenkomstig aan.

Gebogen akoestisch ontwerp
Op basis van grondige kennis over de anatomie van 
de menselijke gehoorgang, past de gebogen 
akoestische vormgeving de hoek van de 
luidsprekerbuis en het oordopje aan de individuele 
vorm van uw oor aan. Geluid wordt rechtstreeks 
naar uw oor geleid en bovendien ontstaat er een 
perfecte afsluiting van omgevingsgeluid, zodat u naar 
uw muziek kunt luisteren op een minder hard 
geluidsniveau.

Voldoet aan Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth is een technologie die kabels overbodig 
maakt. Bluetooth is een wereldwijde standaard, dus 

Bluetooth-apparaten van verschillende fabrikanten 
kunnen onderling worden gekoppeld door middel 
van gedeelde Bluetooth-profielen. HSP (Handset 
Profile) en HFP (Handsfree Profile) zijn de profielen 
die nodig zijn voor normaal gebruik van een 
Bluetooth-headset. Als uw mobiele telefoon 
compatibel is met HSP of HFP (zoals vrijwel elke 
telefoon met Bluetooth), werkt deze headset met de 
mobiele telefoon. De Bluetooth-naam en -logo's zijn 
eigendom van Bluetooth SiG, inc. Het gebruik van 
deze naam en logo's door Koninklijke Philips 
electronics N.V. is onder licentie.

Bluetooth®-stereo (A2DP)
Dit Philips-apparaat biedt volledige ondersteuning 
voor Bluetooth-stereo (A2DP). A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) is een technologie 
waardoor deze headset stereomuziek kan ontvangen 
vanaf iedere mobiele telefoon, PC, Bluetooth-
adapter, MP3-speler, etc., die ondersteuning biedt 
voor A2DP.

Draadloos gespreksbeheer
Beheer uw gesprek zonder uw mobiele telefoon te 
gebruiken. Hiertoe behoort het aannemen van een 
gesprek, het weigeren van een gesprek, Voice Dial en 
nummerherhaling. Uw mobiele telefoon moet 
spraakgestuurd kiezen en nummerherhaling wel 
ondersteunen.

Draadloos handsfree praten
Het gebruik van uw mobiele telefoon zonder een 
headset kan lastig en onveilig zijn. Op veel plaatsen is 
het ook verboden tijdens het rijden. Met bekabelde 
handsfree kits hebt u ook nog last van een kabel. Een 
Bluetooth-headset vervangt de kabel door een 
draadloze Bluetooth-verbinding met een kort bereik. 
Hierdoor hebt u uw handen vrij en wordt uw 
bewegingsvrijheid niet belemmerd door een 
kabel.Bluetooth vermindert ook potentiële risico's 
die zijn verbonden aan de straling van mobiele 
telefoons omdat de energie die dicht bij uw hoofd 
wordt uitgezonden, veel lager is dan de straling die 
wordt uitgezonden door uw mobiele telefoon.
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Specificaties
Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, handsfree, 

headset
• Bluetooth-versie: 2.1+EDR

Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Diameter van de luidspreker: 8,6 mm
• Geluidsverbetering: FullSound, echoregeling, 

ruisonderdrukking
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz

Gemak
• Gespreksbeheer: Schakelen tussen muziek en 

gesprekken, Oproep aannemen/beëindigen, 
Oproep weigeren, Voice Dial, Herhaling van laatste 
nummer, Oproepen doorschakelen

• Volumeregeling

Accessoires
• Inclusief: transportetui, oorhaakje (optioneel), 

oplader

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-polymeer
• Oplaadbaar
• AC/DC-adapter: meegeleverd
• Afspeelduur van muziek: 7 uur
• Spreektijd: maximaal 7 uur
• Stand-bytijd: maximaal 150 uur
• Gewicht batterij: 13,6 g

Milieuspecificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Binnendoos
• EAN: 87 12581 39574 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 20,8 x 16,8 x 17,8 cm
• Brutogewicht: 1,3375 kg
• Nettogewicht: 0,465 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,8725 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 39573 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Omdoos (L x B x H): 35,4 x 29,8 x 39,2 cm
• Brutogewicht: 5,87 kg
• Nettogewicht: 1,86 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,01 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 35997 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Vensterdoos
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15,6 x 18,6 x 8,5 cm
• Brutogewicht: 0,3845 kg
• Nettogewicht: 0,155 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2295 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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