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verlägsna högtalarelement och digital förbättring ger dånande bas och klart ljud med 
n här Philips SHB9100/00-hörlurarna. Med lyxiga FloatingCushions vars öronsnäckor 
n justeras i flera riktningar, perfekt för lyssnarglädje.

Förstklassig ljudkvalitet
• Digital förbättring avslöjar dolda toner och nyanser
• Överlägsna högtalare ger ljud med höga prestanda

Gjord för att passa dig och ditt sätt att leva
• Naturlig komfort med lyxiga formbara FloatingCushions
• Ljudisolerande supermjuka öronkuddar
• Design med integrerat tunt huvudband

Se till att andra uppfattar dig tydligt
• Digital brusreducering för tydliga samtal

Du slipper krångel
• Volym-, spår- och växlingskontroll med mikrofon för musik och samtal på enkelt sätt

Universellt: Fungerar med enheter med BT- eller 3,5 mm-uttag
• Välj mellan sladdanslutet eller trådlöst lyssnande
• Bluetooth-stereo HSP/HFP/A2DP-kompatibelt



 BT HSP/HFP-kompatibelt
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 
(headsetprofil) och HFP (handsfreeprofil) är de 
profiler som krävs för normal användning av 
Bluetooth-headset. Om din mobiltelefon är 
kompatibel med HSP eller HFP fungerar det här 
headsetet perfekt med den.

Bekväm även under lång användning
Tack vare de lyxiga supermjuka öronkuddarna kan 
du bära ditt headset så länge du vill utan obehag.

Lyxiga FloatingCushions
Den nyligen uppfunna lyxiga FloatingCushion-
designen i de här hörlurarna från Philips gör att 
kuddarna automatiskt kan riktas och justeras i flera 
riktningar, utan att man behöver använda den 
traditionella C-formen. Resultatet är en sömlös 
design som garanterar optimal stabilitet genom att 
tillämpa ett jämnt fördelat tryck på användarens 
huvud och öron. Designen gör produkten till en fröjd 
vad gäller bekvämlighet och passform.

Digital förbättring
Dånande och överlägsen bas från högtalarelement 
med höga prestanda och digital förbättring.

Design med tunt huvudband
Design med integrerat tunt huvudband ger smidighet

Smarta kontroller
Växla enkelt mellan musik och samtal med smarta 
kontroller (volym-, spår- och växlingskontroll)

Sladdanslutet eller trådlöst
Använd som trådlösa Bluetooth-hörlurar eller lyssna 
via 3,5 mm-kontakt.
SHB9100/00

Funktioner
• Samtalstid: 9 tim •
Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 2.1+EDR
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m

Ljud
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalardiameter: 40 mm
• Frekvensomfång: 18–21 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 103 dB

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Växla mellan samtal och musik, 

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

• Volymkontroll

Tillbehör
• Snabbstartguide: Snabbstartshandbok
• Ljudkabel: 1,2 m ljudkabel för användning i 

flygplansläge
• USB-kabel: Medföljer för laddning

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningsbar
• Batterivikt: 10,6 g
• Uppspelningstid: 9 tim
• Standby-tid: 200 tim.

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,379 kg
• Bruttovikt: 3,040 lb
• Yttre kartong (L x B x H): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 10,0 x 8,2 x 8,8 tum
• Nettovikt: 0,639 kg
• Nettovikt: 1,409 lb
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,740 kg
• Taravikt: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71025 7

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

7,7 x 7,9 x 3,1 tum
• EAN: 69 23410 71025 0
• Bruttovikt: 0,356 kg
• Bruttovikt: 0,785 lb
• Nettovikt: 0,470 lb
• Nettovikt: 0,213 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,315 lb
• Taravikt: 0,143 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5,9 x 7,0 x 2,8 tum
• Produktens mått (B x H x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
• Vikt: 0,309 lb
• Vikt: 0,14 kg
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