
 

 

Philips
Headset estéreo Bluetooth

SHB9001WT
Altíssima qualidade de áudio sem fio

Bluetooth estéreo e viva-voz
Experimente o som “de qualidade superior ao com fio” do alto-falante projetado 
acusticamente dos headsets, o aprimoramento de som FullSound e a redução de ruído e de 
eco integrada. Um produto com som excelente, muito conforto e mais bonito do que nunca.

Qualidade de som especial
• Música aprimorada com FullSound

Você ouvirá tudo nitidamente
• Tecnologia EverClear para chamadas nítidas

Universal: compatível com seu telefone habilitado para Bluetooth
• Bluetooth® estéreo (compatível com A2DP)
• Compatível com Bluetooth HSP/HFP — Universal

Sempre pronto
• Opção de fone de ouvido com fio

Fale livremente — viva-voz e wireless
• Gerenciamento de chamadas wireless



 Compatível com Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth é uma tecnologia que substitui a utilização 
de fios e é um padrão global; portanto, dispositivos 
Bluetooth de diferentes fabricantes podem ser 
interoperados por meio de perfis Bluetooth 
compartilhados. HSP (Handset Profile) e HFP 
(Handsfree Profile) são os perfis exigidos para 
operações típicas do headset Bluetooth. Se o 
telefone celular for compatível com HSP ou HFP 
(como praticamente todos os telefones habilitados 
para Bluetooth são), o headset funcionará com ele. 
A marca mundial e os logotipos Bluetooth são 
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de 
tais marcas pela Philips Electronics N.V. ocorre 
mediante licença.

Bluetooth® estéreo (A2DP)
Este dispositivo Philips oferece suporte total ao 
Bluetooth estéreo (A2DP). A conformidade com o 
perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
permite que o headset capte músicas estéreo de 
qualquer dispositivo Bluetooth compatível com 
A2DP. Dessa forma, você pode usar o headset com 
qualquer telefone celular, PC, adaptador Bluetooth, 
MP3 player compatível etc., que suporte a tecnologia 
A2DP.

Música aprimorada com FullSound
De que vale uma música sem coração e alma? 
Durante a gravação e compactação de músicas 
digitais, os detalhes e a dinâmica das músicas ao vivo 
são perdidos. O FullSound é um algoritmo 
inteligente, que funciona a partir de um poderoso 
chip dentro do headset. Ele aprimora a qualidade da 
música e restaura a dinâmica original, efeitos 
estéreo, graves e agudos do som, revelando, sem 
distorção, detalhes até então inaudíveis. O FullSound 
já vem pronto para ser usado e pode ser ativado e 
desativado.

Gerenciamento de chamadas wireless
Gerencie chamadas sem usar o telefone celular. Isso 
inclui atender ou recusar chamadas, fazer uma 
discagem por voz e rediscar um número de telefone. 
É necessário que o celular seja compatível com os 
recursos de discagem por voz e rediscagem para que 
você possa usá-los.

EverClear para chamadas nítidas
Chamadas telefônicas geralmente são feitas em 
ambientes barulhentos, o que dificulta o 
entendimento. Neste headset, a tecnologia Everclear 
filtra digitalmente o ruído, de forma que um sinal 
nítido de voz é recebido e enviado, proporcionando 
chamadas com som cristalino. Ela também 
reconhece quando você entra em ambientes 
barulhentos e adapta o volume dos headsets.

Opção de fone de ouvido com fio
O headset estéreo Bluetooth Philips tem um som 
incrível. Então, por que usá-lo somente com 
dispositivos Bluetooth sem fio? Conecte uma 
extremidade do cabo line-in de 3,5 mm incluso ao 
headset e a outra extremidade à entrada para fone 
de ouvido de 3,5 mm do dispositivo de música e você 
terá um fone de ouvido de altíssimo desempenho 
para seus dispositivos de música não-habilitados para 
Bluetooth!

SwitchStream
Com o SwitchStream, você ouvirá um toque no 
headset ao receber uma chamada em seu telefone 
habilitado para Bluetooth. Você poderá atender à 
chamada pelo headset e voltar a ouvir música após a 
ligação. Nunca perca uma música, nunca perca uma 
chamada.
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Especificações
Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viva-voz, 

Headset
• Versão Bluetooth: 2.0 + EDR
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm
• Faixa máxima: Até 15 m

Som
• Tipo de ímã: Neodímio
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm
• Faixa de freqüência: 15 Hz - 24 kHz

Praticidade
• Gerenciamento de chamadas: Alterne entre 

chamadas e músicas, Atender/encerrar chamada, 
Recusar chamada, Discagem por voz, Rediscagem 
do último número, Transferência de chamadas, 
Microfone mudo

• Controle de volume

Acessórios
• Estojo: Estojo acolchoado para viagem
• Guia de início rápido: Guia de Início Rápido + CD 

do manual do usuário
• Cabo de áudio: Cabo de áudio de 1,5 m para 

operação no modo de vôo
• Cabo USB: Incluso para recarga

Alimentação
• Tipo de bateria: Polímero de lítio
• Recarregável
• Peso da bateria: 10,6 g
• Tempo de reprodução de músicas: 17 h
• Tempo de espera: 400 h
• Tempo de conversa: 18 h

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,419 kg
• Peso bruto: 3,128 lb
• Embalagem externa (L x L x A): 

20.7 x 16,9 x 22,8 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

8,1 x 6,7 x 9,0 polegadas
• Peso líquido: 0,6525 kg
• Peso líquido: 1,439 lb
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso da embalagem: 0,7665 kg
• Peso da embalagem: 1,690 lb
• GTIN: 1 69 23410 70997 8

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22 x 5 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 8,7 x 2.0 polegadas
• EAN: 69 23410 70997 1
• Peso bruto: 0,414 kg
• Peso bruto: 0,913 lb
• Peso líquido: 480 lb
• Peso líquido: 0,2175 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
• Peso da embalagem: 0,433 lb
• Peso da embalagem: 0,1965 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,9 x 7,0 x 2,8 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,342 lb
• Peso: 0,155 kg
•
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