
 

 

Philips
Bluetooth stereo kulaklık

SHB9100
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usursuz ses, kablolu veya kablosuz
ks FloatingCushions ile

tün sürücüler ve dijital güçlendirme özelliği kuvvetli bas ve ses netliği sunar. Kulaklıkların 
k yönlü ayarlanabilmesine olanak sağlayan lüks FloatingCushions, kablolu veya kablosuz 
zik dinleme keyfi için en ideal kulaklıktır.

Üstün ses kalitesi
• Üstün bas ve ses netliği için dijital olarak güçlendirildi
• Güçlü hoparlörler yüksek ses performansı sunar

Size ve yașam tarzınıza tam uyacak șekilde üretildi
• Hafızalı köpükten FloatingCushions kulaklıkla doğal konfor
• Ses yalıtımlı yumușak kulak tamponları
• Entegre ve șık kafa bandı tasarımı

Söylediklerinizin anlașıldığından emin olun
• Daha net bir konușma için dijital gürültü azaltma

Zahmetsiz müzik keyfi
• Müzik dinlerken ve telefonla konușurken mikrofondan ses ayarı, parça seçme ve geçiș kontrolü

Evrensel: BT veya 3,5 mm jaklı cihazlarla kullanılır.
• Kablolu ya da kablosuz dinleme seçeneği
• Bluetooth Stereo HSP / HFP / A2DP ile uyumlu



 BT HSP/HFP ile uyumlu
Bluetooth kablonun yerini alan bir teknolojidir. 
Bluetooth global bir standart olduğu için, farklı 
üretici firmaların Bluetooth aygıtları, ortak Bluetooth 
profillerini kullanarak birlikte çalıșabilir. HSP 
(Kulaklık Profili) ve HFP (Eller Serbest Profili) normal 
bir Bluetooth kulaklığı kullanılırken gereken 
profillerdir. Cep telefonunuz HSP ya da HFP ile 
uyumluysa bu kulaklık cihazınızla kusursuz çalıșır.

Uzun süreli kullanım rahatlığı
Son derece yumușak kulak tamponları sayesinde 
kulaklığınızı rahatsız olmadan istediğiniz kadar uzun 
süre kullanabilirsiniz.

Lüks FloatingCushions
Kısa bir süre önce yenilenen lüks FloatingCushions 
tasarımı C șeklindeki geleneksel kulaklık yapısına 
gerek kalmadan tamponların çok yönlü ve otomatik 
olarak ayarlanabilmesine olanak sağlar. 
FloatingCushions, kullanıcının bașına ve kulaklarına 
eșit oranda baskı uygulayarak ideal dengeyi sağlayan 
kusursuz bir tasarıma sahiptir. FloatingCushions, 
kolay kullanımı ve kulaklara tam oturan tasarımıyla 
herkesin sahip olmak isteyeceği bir kulaklıktır.

Dijital güçlendirme
Yüksek performanslı sürücüler ve dijital güçlendirme 
özelliği ile kuvvetli ve üstün bas

Șık kafa bandı tasarımı
Entegre ve șık kafa bandı tasarımıyla son derece 
zariftir

Akıllı kontroller
Akıllı kontrollerle (ses seviyesi, parça ve geçiș 
kontrolü) müzik ve çağrılar arasında kolaylıkla geçiș 
yapma

Kablolu ya da kablosuz
Bluetooth ile kablosuz dinleme ya da 3,5 mm jak 
seçeneği
SHB9100/00

Özellikler
• Konușma süresi: 9 saat
Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth sürümü: 2.1+EDR
• Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat giriși
• Maksimum kapsama alanı: En çok 15 m

Ses
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Frekans aralığı: 18 - 21.000Hz
• Empedans: 32 Ohm
• Maksimum güç giriși: 50 mW

Kullanılabilirlik
• Çağrı Yönetimi: Çağrı ve müzik arasında geçiș, 

Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı Reddet, Sesle arama, 
Son numarayı tekrar ara, Mikrofonun sesini 
kapatma

• Ses seviyesi kontrolü

Aksesuarlar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Hızlı Bașlangıç Kılavuzu
• Ses kablosu: Uçuș modunda kullanım için 1,2 m ses 

kablosu
• USB kablosu: Șarj için birlikte verilir

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Șarj edilebilir
• Pil ağırlığı: 10,6 g
• Müzik süresi: 9 sa
• Bekleme süresi: 200 saat

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,263 kg
• Brüt ağırlık: 2,784 lb
• Dıș karton (L x G x Y): 22,4 x 21 x 21 cm
• Dıș karton (L x G x Y): 8,8 x 8,3 x 8,3 inç
• Net ağırlık: 0,579 kg
• Net ağırlık: 1,276 lb
• Kutudaki paket sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 0,684 kg
• Dara ağırlığı: 1,508 lb
• GTIN: 1 69 23410 71025 7

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,8 x 20 x 6,5 cm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,8 x 7,9 x 2,6 inç
• EAN: 69 23410 71025 0
• Brüt ağırlık: 0,326 kg
• Brüt ağırlık: 0,719 lb
• Net ağırlık: 0,425 lb
• Net ağırlık: 0,193 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Dara ağırlığı: 0,293 lb
• Dara ağırlığı: 0,133 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5,9 x 7,0 x 2,8 inç
• Ürün boyutları (G x Y x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
• Ağırlık: 0,342 lb
• Ağırlık: 0,155 kg
•
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