
 

 

Philips
Bluetooth-stereoheadset

SHB9000
Överlägsen trådlös ljudkvalitet

Bluetooth-Stereo och handsfree
Upplev ljud bättre än med hörlurar med sladd tack vare headsetets akustiskt fininställda 
högtalarchassi, FullSound-ljudförbättringen och den inbyggda eko- och brusreduceringen. 
Suveränt ljud och komfort har aldrig sett bättre ut.

Förstklassig ljudkvalitet
• FullSound – förbättrad musik

Se till att andra uppfattar dig tydligt
• EverClear-teknik för tydliga samtal

Fungerar med din Bluetooth-aktiverade telefon
• Bluetooth-stereo (A2DP-kompatibel)
• Bluetooth HSP/HFP-kompatibel – universell

Alltid redo
• Hörlurar med sladd som tillval

Prata fritt – handsfree och trådlöst
• Trådlös samtalshantering



 Bluetooth HSP/HFP-kompatibel
Bluetooth är en kabelersättningsteknik. Eftersom 
Bluetooth är en global standard kan Bluetooth-
enheter från olika tillverkare fungera tillsammans 
med hjälp av delade Bluetooth-profiler. HSP 
(handenhetsprofil) och HFP (handsfreeprofil) är de 
profiler som krävs för normal användning av 
Bluetooth-headset. Om din mobiltelefon är 
kompatibel med HSP eller HFP (som i stort sett alla 
telefoner med Bluetooth-funktioner är) fungerar det 
här headsetet med den. Bluetooth-märket och -
logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och 
Koninklijke Philips Electronics N.V. har licens för all 
användning av dem.

Bluetooth-stereo (A2DP)
Den här Philips-enheten har fullt stöd för Bluetooth-
stereo (A2DP). Tack vare A2DP-funktionen 
(Advanced Audio Distribution Profile) kan headsetet 
ta emot stereomusik från alla Bluetooth-enheter 
med A2DP. Därför kan du använda headsetet med 
alla kompatibla mobiltelefoner, datorer, Bluetooth-
adaptrar, MP3-spelare etc. med A2DP-funktion.

FullSound – förbättrad musik
Under inspelning och komprimering av digital musik 
går detaljer och dynamik i livemusik förlorad. 
FullSound är en smart algoritm som hanteras av en 
kraftfull krets i headsetet. Den förbättrar kvaliteten 
hos din musik och återställer musikens ursprungliga 
dynamik, stereoeffekter, bas och diskant för att 
avslöja detaljer du inte hört tidigare. FullSound är 
aktiverat som standard men kan stängas av eller slås 
på efter önskemål.

Trådlös samtalshantering
Hantera samtalen utan att använda mobiltelefonen. 
Den här funktionen omfattar accepterande och 
avvisande av samtal, röstuppringning samt 
återuppringning. Mobiltelefonen måste ha funktioner 
för röstuppringning och återuppringning.

EverClear-teknik för tydlighet
Telefonsamtal sker ofta i bullriga miljöer vilket gör 
det svårt att uppfatta konversationen. I det här 
headsetet filtreras bullret bort med EverClear-teknik 
– en tydlig röstsignal tas emot och skickas ut för 
kristallklara samtal. Det känner också automatiskt av 
när du kommer in i bullriga miljöer och anpassar 
volymen utifrån detta.

Hörlurar med sladd som tillval
Ditt Philips Bluetooth-stereoheadset låter suveränt 
– så varför nöja dig med att använda det tillsammans 
med trådlösa Bluetooth-enheter? Anslut den 
medföljande 3,5 mm-sladden mellan headsetet och 
musikspelarens 3,5 mm-hörlursuttag så får du ett par 
suveräna hörlurar med höga prestanda för dina 
musikspelare som saknar Bluetooth!

SwitchStream
Med SwitchStream hör du en ringsignal i headsetet 
när du tar emot ett samtal på den Bluetooth-
aktiverade telefonen. Du kan ta emot samtalet från 
headsetet och återgå till musiken efter samtalet. 
Missa aldrig ett beat, missa aldrig ett samtal.
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Funktioner
• Ljudkabel: 1,5 m ljudkabel för användning i • Produktens mått (B x H x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
•

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-version: 2.0+EDR
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m

Ljud
• Högtalardiameter: 40 mm
• Frekvensomfång: 15 Hz - 24 kHz
• Magnettyp: Neodymium

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Batterivikt: 10,6 g
• Uppspelningstid: 17 tim
• Standby-tid: 400 timmar
• Samtalstid: 18 timmar

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Växla mellan samtal och musik, 

Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, 
Röstuppringning, Uppringning av senast slagna 
nummer, Samtalsöverföring, Ljudavstängning

• Volymkontroll

Tillbehör
• Fodral: Mjukt resefodral
• Snabbstartguide: Snabbstartguide + 

Användarhandbok på CD

flygplansläge
• Laddare: Medföljer

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,81 kg
• Nettovikt: 0,84 kg
• Taravikt: 0,97 kg
• Inre kartong (L x B x H): 25 x 18,2 x 24,6 cm
• EAN: 87 12581 39244 4
• Antal konsumentförpackningar: 3

Yttre kartong
• Bruttovikt: 7,96 kg
• Nettovikt: 3,36 kg
• Taravikt: 4,6 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 50,5 x 37,3 x 26,3 cm
• EAN: 87 12581 39243 7
• Antal konsumentförpackningar: 12

Förpackningens mått
• Bruttovikt: 0,55 kg
• Nettovikt: 0,28 kg
• Taravikt: 0,27 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

17,6 x 27 x 8 cm
• EAN: 87 12581 39242 0
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Produktstorlek
• Vikt: 0,155 kg
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