
 

 

Philips
Headset stereo Bluetooth

On-ear
Merah

SHB9100RD

S
D
Dr
sua
mu
uara jernih, dengan atau tanpa kabel
engan FloatingCushions yang mewah
iver Superior 40mm Neodymium dan kecanggihan digitalnya memastikan Anda mendapatkan 
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lti direksi yang mewah akan meningkatkan kenyamanan mendengar dengan atau tanpa kabel.

Kualitas suara premium
• Peningkatan digital mengungkap nada dan nuansa tersembunyi
• Driver neodymium 40mm memberikan suara musik yang sangat nyata
• Reduksi echo dan noise yang canggih untuk panggilan suara sejernih kristal
• Kodek MP3 memotong konsumsi baterai tanpa mengorbankan suara

Kenyamanan pemakaian yang lebih lama
• Bantalan busa memori lembut yang pas dan nyaman
• Desain FloatingCushions memiliki earshell dengan pengaturan otomatis

Cocok untuk telinga dan keseharian Anda
• Dengan Bluetooth atau kabel – nikmati musik dengan cara Anda!
• Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis untuk mengisi ulang lewat PC
• Kenyamanan kontrol musik & panggilan nirkabel yang didukung Bluetooth

Bisa digunakan dengan semua perangkat yang didukung Bluetooth
• Mendukung perangkat seluler Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Dapat dipasangkan dengan dua perangkat Bluetooth sekaligus



 Peningkatan digital

Bass membahana & superior dari driver 
performa tinggi dan peningkatan digital.

Driver neodymium 40mm

Neodymium merupakan material magnetik 
yang ringkas dan sangat kuat. Neodymium 
menghasilkan medan magnet kuat untuk 
sensitivitas tinggi dalam kumparan suara, 
respons bass yang lebih baik dan kualitas suara 
seimbang. Driver neodymium 40 mm yang 
dirancang halus yang menghasilkan suara alami 
yang detail dan jernih untuk pengalaman musik 
seperti suara aslinya.

Reduksi echo dan noise
Reduksi echo dan noise yang canggih untuk 
panggilan suara sejernih kristal

Kodek MP3
Kodek MP3 memotong konsumsi baterai tanpa 
mengorbankan suara

Bantalan memory foam

Headset Philips Anda mengintegrasikan 
bantalan luar telinga dari kulit tiruan yang 
lembut dan nyaman yang mengikuti bentuk 
telinga Anda dengan pas, bahkan Anda tidak 
menyadarinya jika sedang memakainya! Ideal 
untuk semua ukuran dan bentuk kepala dan 
segel efektif yang luar biasa ini adalah cara ideal 
untuk melupakan gangguan luar dan manjakan 
diri Anda dengan musik selama berjam-jam.

Desain FloatingCushions

Desain FloatingCushions mewah inovatif tanpa 
C-hinges berarti memudahkan headset dengan 
pengaturan otomatis dan multi direksional ini 
untuk menyesuaikan dengan bentuk kepala 
Anda. Hasil akhirnya adalah kecerdasan yang 
ramah digunakan yang memastikan stabilitas 
optimal dengan distribusi di seluruh kepala dan 
telinga Anda dengan merata.

Pilihan Bluetooth atau kabel
Anda bisa memilih pemutaran musik nirkabel 
melalui Bluetooth atau colokan 3,5 mm. 
Headset Bluetooth baru kami menawarkan 

yang terbaik dari kedua pilihan tersebut! Cukup 
pasangkan headset Anda ke perangkat 
berkemampuan Bluetooth untuk menikmati 
musik secara nirkabel dengan suara sejernih 
kristal. Atau, colokkan kabel ke jack 3,5 mm 
untuk menikmati musik dengan pengalaman 
yang sama mendalamnya. Pilihan di tangan 
Anda!

Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis
Kabel USB pengisi daya 0,6 m praktis untuk 
mengisi ulang lewat PC

Kontrol musik & panggilan nirkabel

Saat mencari pilihan untuk dapat menikmati 
musik tanpa henti sekaligus cara mudah untuk 
beralih antara musik dan panggilan telepon, 
jawabannya adalah Bluetooth! Untuk 
menikmati lagu favorit, cukup pasangkan 
headset Philips dengan smartphone atau tablet 
berkemampuan Bluetooth. Hanya perlu satu 
ketukan di setiap kontrol earshell yang intuitif 
untuk mengecilkan volume atau menjeda lagu 
saat menerima atau membuat panggilan 
telepon.

Bluetooth 3.0
Mendukung perangkat seluler Bluetooth 3.0 
HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Dapat dipasangkan dengan dua 
perangkat Bluetooth
Dapat dipasangkan dengan dua perangkat 
Bluetooth sekaligus
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Konektivitas
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versi Bluetooth: 2.1+EDR
• Jangkauan maksimal: Hingga 15 m
• Koneksi Audio: Line in 3,5 mm

Daya
• Waktu bicara: 9 jam
• Waktu siaga: 200 jam
• Waktu putar musik: 9 jam
• Dapat diisi ulang
• Jenis Baterai: LI-Polymer
• Berat baterai: 10,6 g

Suara
• Jangkauan frekuensi: 8 - 23 000Hz
• Tipe magnet: Neodymium
• Diameter speaker: 40 mm
• Impedansi: 32 Ohm
• Input daya maksimum: 50 mW
• Kepekaan: 108 dB

Nyaman
• Kontrol volume
• Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan, 

Tolak Panggilan, Panggil ulang nomor terakhir, 
Panggilan dengan suara, Mikrofon diam, Beralih 
antara panggilan dan musik

Aksesori
• Kabel USB: Disertakan untuk mengisi daya
• Kabel audio: Kabel audio 1,2 m untuk operasi 

mode pesawat
• Panduan cepat: Panduan Cepat

Dimensi kemasan
• EAN: 69 23410 71812 6
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Kardus
• Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 20 x 8 cm
• Berat kotor: 0,356 kg
• Berat bersih: 0,213 kg
• Berat tara: 0,143 kg
• Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar
• GTIN: 1 69 23410 71812 3
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Berat kotor: 1,379 kg
• Outer carton (L x L x T): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Berat bersih: 0,639 kg
• Berat tara: 0,74 kg

Dimensi produk
• Ukuran produk (L x T x D): 14,9 x 17,8 x 7 cm
• Berat: 0,14 kg
•
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