
 

 

Philips
Bluetooth-
stereokuulokkeet

SHB9001
Ylivertainen langaton äänenlaatu

Bluetooth-stereokuulokkeet ja handsfree
Koe "langallista parempi" ääni kuulokkeiden akustisesti viritetyn kaiutinalustan, 
patentoitujen äänenparannusominaisuuksien ja kaiun sekä häiriönpoiston ansiosta. 
Erinomainen ääni ja mukavuus ovat parempia kuin koskaan ennen.

Ensiluokkainen äänenlaatu
• FullSound parantaa äänenlaatua

Varmista, että tulet ymmärretyksi
• EverClear-tekniikka selkiyttää puheluja

Yleiskäyttö: Toimii Bluetooth-yhteensopivan puhelimen kanssa
• Bluetooth® Stereo (A2DP-yhteensopiva)
• Bluetooth HSP/HFP-yhteensopiva - yleinen

Aina valmiina
• Lankakuulokkeet

Puhu vapaasti - langaton handsfree
• Langaton puhelujen hallinta



 Bluetooth HSP/HFP-yhteensopiva
Bluetooth on langatonta tekniikkaa. Bluetooth on 
maailmanlaajuinen standardi, joten eri valmistajien 
Bluetooth-laitteet ovat yhteensopivia yhteisten 
profiilien avulla. Bluetooth-profiilit HSP (Handset 
Profile) ja HFP (Handsfree Profile) ovat tyypillisessä 
Bluetooth-kuulokkeiden käytössä vaadittavia 
profiileja. Jos matkapuhelimesi on HSP- tai HFP-
yhteensopiva (kuten lähes kaikki Bluetooth-
yhteensopivat puhelimet), tämä kuuloke toimii 
puhelimesi kanssa. Bluetooth-merkki ja -logo ovat 
Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja Koninklijke Philips 
Electronics N.V.:llä on niihin käyttöoikeus.

Bluetooth® Stereo (A2DP)
Tämä Philips-laite tukee täysin Bluetooth Stereo 
(A2DP) -ominaisuutta. A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) -yhteensopivuuden ansiosta 
näillä kuulokkeilla voi vastaanottaa stereomusiikkia 
kaikista A2DP-yhteensopivista Bluetooth-laitteista. 
Voit siis käyttää tätä kuulokkeita kaikkien 
yhteensopivien, A2DP-toimintoa tukevien laitteiden, 
kuten matkapuhelinten, tietokoneiden, Bluetooth-
sovitinten ja MP3-soitinten kanssa.

FullSound parantaa äänenlaatua
Mitä on musiikki ilman sielua ja sydäntä? Digitaalisen 
musiikin äänittämisen ja pakkaamisen aikana elävästä 
musiikista katoaa yksityiskohtia ja dynamiikkaa. 
FullSound on älykäs algoritmi, joka toimii 
kuulokkeissa olevassa sirussa. Se parantaa musiikin 
laatua ja palauttaa musiikin alkuperäisen dynamiikan, 
stereovaikutelman, basson ja diskantin paljastaen 
ennenkuulumattomia yksityiskohtia ilman säröä. 
FullSound on heti käytössä, mutta voidaan kytkeä 
pois ja palauttaa uudelleen.

Langaton puhelujen hallinta
Hallitse puheluja käyttämättä matkapuhelinta. Voit 
ottaa vastaan tai hylätä puheluita sekä tehdä 
äänivalintoja ja uudelleenvalintoja. Puhelimesi täytyy 
tukea äänivalintaa ja uudelleenvalintaa.

EverClear-tekniikka selkiyttää puheluja
Puhelut soitetaan usein meluisista ympäristöistä, 
jolloin keskustelujen seuraaminen on vaikeaa. Näissä 
kuulokkeissa Everclear-tekniikka suodattaa melun 
digitaalisesti, jolloin vastaanotetut ja lähetetyt 
äänisignaalit ovat selkeitä. Tekniikka tunnistaa 
äänekkäät ympäristöt ja säätää kuulokkeiden 
äänenvoimakkuuden sen mukaisesti.

Lankakuulokkeet
Philipsin Bluetooth-stereokuulokkeet kuulostavat 
hyvältä. Miksi siis et käyttäisi niitä langattomia 
Bluetooth-laitteita käyttäessäsi? Liitä mukana 
toimitettu 3,5 mm:n linjatulokaapeli kuulokkeisiin ja 
musiikkisoittimen 3,5 mm:n kuulokeliitäntään, ja 
käytössäsi ovat erinomaiset kuulokkeet, vaikka 
musiikkisoittimessa ei olisikaan Bluetoothia!

SwitchStream
SwitchStream-toiminnon ansiosta kuulet 
kuulokkeista soittoäänen, kun saat puhelun 
Bluetooth-yhteensopivaan puhelimeen. Voit vastata 
puheluun kuulokkeista ja palata kuuntelemaan 
musiikkia puhelun päätyttyä. Olet aina 
tavoitettavissa, vaikka musiikki soi.
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Kohokohdat
• Paino: 0,143 kg
•

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Kuulokkeet
• Bluetooth-versio: 2.0+EDR
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n linjatulo
• Enimmäiskantama: Enintään 15 m

Ääni
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Taajuusalue: 15 Hz–24 kHz

Käytön mukavuus
• Puhelujen hallinta: Siirtyminen puhelun ja musiikin 

välillä, Vastaaminen/puhelun lopettaminen, Puhelun 
hylkääminen, Äänivalinta, Edellisen numeron 
uudelleenvalinta, Soitonsiirto, Mikrofonin mykistys

• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Pussi: Pehmeä matkapussi
• Pikaopas: Pikaopas + Käyttöopas-CD
• Äänijohto: 1,5 m:n äänikaapeli lentotilakäyttöön
• USB-johto: Lataamista varten

Virta
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Ladattava
• Akun paino: 10,6 g
• Musiikin toistoaika: 17 t
• Valmiusaika: 400 h
• Puheaika: 18 h

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 55692 1
• Kokonaispaino: 1,5 kg
• Kokonaispaino: 3,307 naulaa
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,8 x 16,9 x 22,8 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

8,2 x 6,7 x 9,0 tuumaa
• Nettopaino: 0,63 kg
• Nettopaino: 1,389 naulaa
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,87 kg
• Taara: 1,918 naulaa

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 22 x 5 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 8,7 x 2,0 tuumaa
• EAN: 69 23410 70469 3
• Kokonaispaino: 0,41 kg
• Kokonaispaino: 0,904 naulaa
• Nettopaino: 0,463 naulaa
• Nettopaino: 0,21 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Taara: 0,441 naulaa
• Taara: 0,20 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,1 x 5,7 x 2,8 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 15,5 x 14,5 x 7 cm
• Paino: 0,315 naulaa
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