
 

 

Philips
Stereofónne slúchadlá 
Bluetooth

SHB9000
Vynikajúca kvalita bezdrôtového zvuku

Stereofónne Bluetooth a súprava handsfree
Zažite „lepší ako káblový“ zvuk z akusticky vyladenej konštrukcie reproduktorov, 
špeciálnych algoritmov na zdokonalenie zvuku FullSound a vstavanej redukcie ozveny 
a šumu tejto slúchadlovej súpravy. Skvelý zvuk a komfort ešte nikdy nevyzerali tak dobre.

Prvotriedna kvalita zvuku
• Vylepšená hudba FullSound

Uistite sa, že vám dobre rozumieť
• Technológia EverClear pre zreteľné telefónne hovory

Funguje s telefónom s podporou Bluetooth
• Stereofónne Bluetooth (kompatibilné s A2DP)
• Kompatibilné s Bluetooth HSP/HFP - univerzálna

Vždy pripravený
• Možnosť káblových slúchadiel

Hovorte voľne - bez použitia rúk a bezdrôtovo
• Bezdrôtová správa hovoru



 Kompatibilné s Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth je technológia, ktorá nahrádza káble a 
predstavuje globálny štandard, takže Bluetooth 
zariadenia rôznych výrobcov môžu navzájom 
spolupracovať pomocou zdieľaných profilov 
Bluetooth. HSP (Profil ručnej stanice) a HFP (Profil 
bez potreby použitia rúk) sú profily, ktoré sú 
potrebné na typickú prevádzku náhlavnej súpravy 
Bluetooth. Ak je váš mobilný telefón kompatibilný s 
HSP alebo HFP (čo je prakticky každý telefón s 
podporou Bluetooth), tak táto náhlavná súprava s 
ním bude fungovať.Slovné označenie a logo 
Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, 
Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek 
spoločnosťou Koninklijke Philips Electronics N.V. je 
vykonávané na základe licencie.

Stereofónne Bluetooth (A2DP)
Toto zariadenie značky Philips plne podporuje 
stereofónne Bluetooth (A2DP). Súlad s A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile) umožňuje 
tejto náhlavnej súprave prijímať stereofónnu hudbu z 
akéhokoľvek zariadenia Bluetooth, ktoré je 
kompatibilné s A2DP. Preto môžete používať túto 
náhlavnú súpravu s akýmkoľvek kompatibilným 
mobilným telefónom, PC adaptérom Bluetooth, 
prehrávačom MP3 atď., ktorý podporuje A2DP.

Vylepšená hudba FullSound
Hudba musí mať srdce aj dušu! Počas nahrávania 
a kompresie digitálnej hudby sa strácajú detaily 
a dynamika živej hudby. FullSound je inteligentný 
algoritmus, ktorý pracuje vo výkonnom čipe vo 
vnútri slúchadiel. Zlepšuje kvalitu digitálnych 
zvukových súborov a obnovuje pôvodnú dynamiku, 
stereofónne efekty, basy a výšky hudby, aby sa 
odhalili predtým nepočuteľné detaily. Algoritmus 
FullSound je štandardne zapnutý a možno ho vypnúť 
a zapnúť.

Bezdrôtová správa hovoru
Spravujte hovor bez použitia vášho mobilného 
telefónu. Zahŕňa prijatie hovoru, odmietnutie, 
hlasové vytáčanie a spätné vytáčanie. Hlasové 
vytáčanie a spätné vytáčanie musí podporovať váš 
mobilný telefón.

Technológia EverClear pre zreteľné 
hovory
Telefónne hovory často prebiehajú v hlučnom 
prostredí, čo môže ovplyvniť zrozumiteľnosť 
konverzácie. Technológia EverClear v týchto 
slúchadlách digitálne filtruje hluk, čím zabezpečuje 
príjem a vysielanie zreteľného hlasového signálu – 
pre krištáľovo čisté hovory. Táto technológia tiež 
rozpozná, že vstupujete do hlučného prostredia, 
a prispôsobí tomu hlasitosť slúchadiel.

Možnosť káblových slúchadiel
Stereofónna slúchadlová súprava Bluetooth značky 
Philips znie skvelo – tak prečo ju používať iba 
s bezdrôtovými zariadeniami Bluetooth? Jeden 
koniec pribaleného vstupného 3,5 mm kábla pripojte 
k slúchadlovej súprave a druhý koniec pripojte ku 
3,5 mm slúchadlovému konektoru hudobného 
prehrávača a máte skvelé vysokovýkonné slúchadlá 
pre hudobné prehrávače, ktoré nepodporujú 
technológiu Bluetooth!

SwitchStream
Pomocou SwitchStream budete počuť zvonenie v 
náhlavnej súprave, keď prijímate hovor na svojom 
telefóne s podporou Bluetooth. Potom môžete 
prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy a po 
skončení hovoru sa vrátiť k svojej hudbe. Nikdy 
nezmeškajte melódiu, nikdy nezmeškajte hovor.
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Technické údaje
Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Bez použitia rúk, 

Slúchadlá
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2.0 + EDR
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
• Maximálny rozsah: Až do 15 m

Zvuk
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Frekvenčný rozsah: 15 Hz – 24 kHz

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Prepínanie medzi hovorom a 

hudbou, Odpovedať/ukončiť hovor, Odmietnutie 
hovoru, Hlasové vytáčanie, Opätovné vytočenie 
posledného čísla, Presmerovanie hovoru, Stlmenie 
mikrofónu

• Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo
• Puzdro: Mäkké cestovné puzdro
• Stručná príručka spustenia: Stručná príručka 

spustenia + disk CD s návodom na používanie
• Audiokábel: Audiokábel s dĺžkou 1,5 m na 

používanie v režime počas letu
• USB kábel: Pribalený na nabíjanie

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná
• Hmotnosť batérií: 10,6 g
• Doba prehrávania hudby: 17 hod
• Pohotovostný čas: 400 hod.
• Čas hovoru: 18 hodín

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 25 x 18,3 x 24,6 cm
• EAN: 87 12581 48434 7
• Počet spotrebiteľských balení: 3
• Hmotnosť brutto: 1,55 kg
• Čistá hmotnosť: 0,75 kg
• Hmotnosť obalu: 0.8 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,6 x 37,7 x 26,3 cm
• EAN: 87 12581 48433 0
• Počet spotrebiteľských balení: 12
• Hmotnosť brutto: 7,08 kg
• Čistá hmotnosť: 3 kg
• Hmotnosť obalu: 4,08 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 6 x 27 x 8 cm
• EAN: 87 12581 48432 3
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť brutto: 0 46 kg
• Čistá hmotnosť: 0,25 kg
• Hmotnosť obalu: 0,21 kg

Rozmery produktu
• Hmotnosť: 0,155 kg
• Rozmery produktu (Š x V x H): 14 9 x 17,8 x 7 cm
•
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