
 

 

Philips Tapster
Zestaw słuchawkowy 
stereo Bluetooth

SHB7110
Zestaw słuchawkowy z przyciskami dotykowymi
zapewnia bezprzewodowe połączenia i muzykę
Ciesz się magiczną prostotą na wyciągnięcie ręki – douszny stereofoniczny zestaw słuchawkowy Philips 

Tapster Bluetooth, sterowany dotykowo i gestami, zapewnia nieskazitelną jakość dźwięku dzięki 

technologii FullSound i wyraźnym połączeniom ulepszonym za pomocą technologii EverClear.

Łatwa instalacja i obsługa
• Sterowanie dotykowe i gestami

Rewelacyjna jakość dźwięku
• Funkcja wzbogacenia muzyki FullSound
• Wygięta tuba akustyczna zapewnia wyjątkową izolację szumów

Pewność, że rozmówca słyszy wyraźnie Twój głos
• Technologia EverClear zapewnia wyraźne połączenia

Współpraca z telefonem wyposażonym w interfejs Bluetooth
• Uniwersalna zgodność z HSP/HFP
• Zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth (zgodny z A2DP)

Swoboda rozmów — tryb głośnomówiący i połączenie bezprzewodowe
• Bezprzewodowe zarządzanie połączeniami
• Rozmowy przez bezprzewodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth



 Sterowanie dotykowe i gestami
Steruj zestawem, dotykając jego powierzchni – 
koniec z szukaniem małych, niewidocznych 
przycisków. Czujniki oraz nowoczesne 
oprogramowanie w zestawie słuchawkowym 
Bluetooth rejestrują i interpretują każdy dotyk. 
Przykładowo, przesunięcie palcem po powierzchni 
zestawu pozwala dostosować głośność dźwięku, 
stuknięcie umożliwia odebranie połączenia, a zdjęcie 
słuchawki spowoduje przeniesienie aktywnego 
połączenia do telefonu.

Funkcja wzbogacenia muzyki FullSound
Czym jest muzyka pozbawiona głębi? Podczas 
nagrywania i kompresji muzyki cyfrowej szczegóły i 
dynamika muzyki na żywo zostają utracone. 
FullSound to inteligentny algorytm, który działa w 
wydajnym układzie wewnątrz słuchawek. Poprawia 
on jakość cyfrowych plików audio i przywraca 
oryginalną dynamikę muzyki, efektów stereo, tonów 
niskich i wysokich, oferując więcej dotąd 
niesłyszanych szczegółów przy braku zniekształceń. 
Funkcja FullSound jest dostępna zaraz po 
rozpakowaniu urządzenia. Można ją włączać i 
wyłączać.

Technologia EverClear zapewnia 
wyraźny dźwięk
Rozmowy telefoniczne są często prowadzone w 
hałaśliwym otoczeniu, co powoduje trudności w 
rozumieniu rozmówcy. W przypadku tego zestawu 
słuchawkowego technologia EverClear filtruje hałas 
cyfrowo w celu uzyskania krystalicznie czystej 
transmisji. Technologia ta wykrywa również hałas w 
otoczeniu i odpowiednio dostosowuje głośność.

Wygięta tuba akustyczna
Zaprojektowana z wykorzystaniem szczegółowej 
wiedzy w zakresie anatomii ludzkiego ucha, wygięta 

tuba akustyczna dostosowuje kąt tuby głośnika oraz 
element douszny do kształtu kanału usznego. Oprócz 
dostarczania dźwięku bezpośrednio do uszu 
zapewnia także doskonałą izolację szumów, 
pozwalając na słuchanie muzyki przy niższych 
poziomach głośności.

Zgodność z HSP/HFP
Bluetooth to technologia zastępująca przewody. 
Ponieważ technologia Bluetooth jest standardem 
globalnym, urządzenia Bluetooth różnych 
producentów mogą ze sobą współpracować, 
korzystając z udostępnionych profilów. HSP 
(Handset Profile) i HFP (Handsfree Profile) to profile 
Bluetooth wymagane do typowej obsługi zestawu 
słuchawkowego Bluetooth. Jeśli telefon komórkowy 
jest zgodny z profilem HSP lub HFP (jak praktycznie 
każdy telefon z interfejsem Bluetooth), ten zestaw 
słuchawkowy będzie z nim współpracował. Znak 
słowny i logo Bluetooth należą do firmy Bluetooth 
SIG, Inc. Jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków 
przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V. jest 
przedmiotem licencji.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth (A2DP)
To urządzenie firmy Philips w pełni współpracuje ze 
stereofonicznym zestawem słuchawkowym 
Bluetooth (A2DP). Zgodność tego zestawu z 
profilem zaawansowanej dystrybucji dźwięku A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) umożliwia mu 
stereofoniczny odbiór muzyki z dowolnego 
urządzenia Bluetooth. Dzięki temu zestawu 
słuchawkowego można używać w połączeniu z 
dowolnym, zgodnym telefonem komórkowym, 
komputerem, adapterem Bluetooth, odtwarzaczem 
MP3 i innymi urządzeniami, które obsługują profil 
A2DP.
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Dane techniczne
Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Tryb 

głośnomówiący, Zestaw słuchawkowy
• Wersja Bluetooth: 2.1+EDR

Dźwięk
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Średnica głośnika: 8,6 mm
• Funkcje poprawy dźwięku: FullSound, Regulacja 

echa, Redukcja szumów
• Zakres częstotliwości: 20 Hz–20 kHz

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Przełączanie między 

rozmową i muzyką, Odbieranie/kończenie 
połączenia, Odrzucanie połączenia, Wybieranie 
głosowe, Wybieranie ostatniego numeru, 
Przekazywanie połączeń

• Regulator głośności

Akcesoria
• Futerał: Dołączona
• Opcjonalny zaczep na ucho: Dołączona
• Ładowarka: Dołączona

Zasilanie
• Typ baterii: litowo-polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania
• Zasilanie: Zasilacz sieciowy
• Czas odtwarzania muzyki: 7 godz.
• Czas rozmowy: 7 godz.
• Czas gotowości: 150 godz.
• Waga baterii/akumulatora: 13,6 g

Charakterystyka ekologiczna
• Produkt lutowany lutem bezołowiowym

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 39574 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,8 x 16,8 x 17,8 cm
• Waga brutto: 1,3375 kg
• Waga netto: 0,465 kg
• Ciężar opakowania: 0,8725 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 39573 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 12
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,4 x 29,8 x 39,2 cm
• Waga brutto: 5,87 kg
• Waga netto: 1,86 kg
• Ciężar opakowania: 4,01 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 35997 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Opakowanie z okienkiem
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15,6 x 18,6 x 8,5 cm
• Waga brutto: 0,3845 kg
• Waga netto: 0,155 kg
• Ciężar opakowania: 0,2295 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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