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ed deluxe FloatingCushions
ilips SHB9100/00-hodetelefonene har suverene drivere og digital forbedring som gir 
ftig bass og klar lyd. Deluxe FloatingCushions gjør det mulig å justere øredekslene i alle 

tninger, ideelt for å lytte til musikk.

Førsteklasses lydkvalitet
• Digital forbedring avdekker skjulte toner og nyanser
• Førsteklasses høyttalere gir lyd av høy ytelse

Utformet for deg og din livsstil
• Naturlig og behagelig passform med Deluxe FloatingCushions med minne
• Lydisolerende og svært myke øreputer
• Integrert, slank hodebånddesign

Forsikre deg om at du blir forstått
• Digital støyreduksjon for klarere samtaler

Få full bevegelsesfrihet
• Kontroll for volum, spor og veksling med mikrofon gjør musikk og samtaler enkelt

Universell: Fungerer med enheter med BT eller 3,5 mm kontakt
• Velg mellom trådløs eller kablet lytting
• Kompatibel med Bluetooth Stereo HSP / HFP / A2DP



 BT HSP/HFP-kompatibel
Bluetooth er en teknologi som erstatter kabler. 
Bluetooth er en global standard, slik at Bluetooth-
enheter fra forskjellige produsenter kan fungere 
sammen med delte Bluetooth-profiler. HSP (Headset 
Profile) og HFP (Handsfree Profile) er profilene som 
kreves for vanlig bruk med Bluetooth-hodesett. Hvis 
mobiltelefonen er kompatibel med HSP eller HFP, vil 
dette hodesettet fungere perfekt med 
mobiltelefonen.

Komfortabel for langvarig bruk
De svært myke øreputene gjør at du kan bruke 
hodetelefonene så lenge du vil uten å føle ubehag.

Deluxe FloatingCushions
Den nyskapende Deluxe FloatingCushion-designen 
til disse Philips-hodetelefonene gjør det mulig å 
justere øreputene automatisk i flere retninger, uten 
behov for den tradisjonelle C-formede 
konstruksjonen. Resultatet er en sømløs design som 
gir optimal stabilitet ved hjelp av et jevnt fordelt 
trykk på brukerens hode og ører – en unik løsning 
for komfort og passform.

Digital forbedring
Kraftig og overlegen bass fra drivere med høy ytelse 
og digital forbedring.

Slank hodebånddesign
Integrert, slank hodebånddesign

Smarte kontroller
Bytt enkelt mellom musikk og samtaler med smarte 
kontroller (kontroll for volum, spor og veksling)

Kablet eller trådløst
Bruk som en trådløs Bluetooth-hodetelefon, eller 
hør via et 3,5 mm tilkoblingsalternativ.
SHB9100/00

Høydepunkter
• Taletid: 9 t
Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versjon: 2.1+EDR
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
• Maksimal rekkevidde: Opptil 15 m

Lyd
• Magnettype: Neodym
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Frekvensområde: 18–21 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maksimal inngangseffekt: 50 mW
• Følsomhet: 103 dB

Anvendelighet
• Samtalestyring: Bytt mellom samtale og musikk, 

Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, 
Taleoppringing, Gjenta sist oppringte nummer, 
Mikrofonutkobling

• Volumkontroll

Tilbehør
• Hurtigstart-guide: Hurtigstartveiledning
• Lydkabel: 1,2 m audiokabel for flymodus
• USB-kabel: Inkludert for lading

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Oppladbar
• Batterivekt: 10,6 g
• Musikkspilletid: 9 t
• Standby-tid: 200 timer

Ytre eske
• Bruttovekt: 1,379 kg
• Bruttovekt: 3,040 lb
• Yttereske (L x B x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Yttereske (L x B x H): 10,0 x 8,2 x 8,8 tommer
• Nettovekt: 0,639 kg
• Nettovekt: 1,409 lb
• Antall emballasjer: 3
• Taravekt: 0,740 kg
• Taravekt: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71025 7

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 20 x 8 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 3,1 tommer
• EAN: 69 23410 71025 0
• Bruttovekt: 0,356 kg
• Bruttovekt: 0,785 lb
• Nettovekt: 0,470 lb
• Nettovekt: 0,213 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 0,315 lb
• Taravekt: 0,143 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 5,9 x 7,0 x 2,8 tommer
• Produktmål (B x H x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
• Vekt: 0,309 lb
• Vekt: 0,14 kg
•
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