
 

 

Philips
Bluetooth-stereoheadset

SHB6017
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t här trådlösa headsetet i antimikrobiellt, vattentätt material, med justerbara 

onkrokar för säker passform, har utformats för sportentusiasten som vill ha den ultimata 
eten under sitt sportutövande.

Designad för aktiv användning
• Svettsäker
• Tvättbar

Få energi
• Stereoljud med kraftfull bas – som bränsle för träningen
• Exceptionell brusreducering för kvalitetsljud vid låg volym

Nyheter för den idrottsintresserade
• De extramjuka silikonsnäckorna passar bekvämt i öronen

Ett headset för musik och samtal
• SwitchStream – missa aldrig ett beat, missa aldrig ett samtal.
• Inbyggd mikrofon, volym- och spårkontroll på headsetet

Prata fritt – handsfree och trådlöst
• Trådlös samtalshantering
• Tydliga samtal även i blåsig eller bullrig miljö



 Svettsäker

Utformad med vattentålig tätning som skyddar 
hörlurarna mot svettskador

Tvättbar

Tillverkad med vattentätt material så att du kan 
tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten

Stereoljud med kraftfull bas
Finjusterad akustik som förbättrar din 
sportupplevelse – som bränsle för träningen

För bästa ljud vid låg volym
Du behöver inte längre skruva upp volymen på 
bullriga platser. Den vinklade ljudkanalen och de 
perfekt tätande öronsnäckorna utestänger en stor 
del av bakgrundsbruset, vilket ger samma ljudkvalitet 
vid lägre volym och längre batterilivslängd.

Extramjuka silikonsnäckor i tre 
storlekar

De extramjuka silikonsnäckorna i tre storlekar 
passar bekvämt i öronen utan att klämma, samtidigt 
som de stänger ute oönskade ljud

SwitchStream
Med SwitchStream hör du en ringsignal i headsetet 
när du tar emot ett samtal på den Bluetooth-
aktiverade telefonen. Du kan ta emot samtalet från 
headsetet och återgå till musiken efter samtalet. 
Missa aldrig ett beat, missa aldrig ett samtal.

Lätt hantering av samtal och musik
Känslig mikrofon, volym-, samtals- och spårkontroll 
- allt är inbyggt i headsetet. Du behöver inte ta fram 
mobiltelefonen för att ändra volym, byta spår eller 
svara på samtal.

Dubbel mikrofon för brusreducering
Headsetet har dubbla mikrofoner för reducering av 
brus. Det ger kristallklara samtal, även i blåsig eller 
bullrig miljö.

Trådlös samtalshantering
Hantera samtalen utan att använda mobiltelefonen. 
Den här funktionen omfattar accepterande och 
avvisande av samtal, röstuppringning samt 
återuppringning. Mobiltelefonen måste ha funktioner 
för röstuppringning och återuppringning.
SHB6017/10

Specifikationer
Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-version: 2.1
• Maximal räckvidd: Upp till 15 m

Effekt
• Batterityp: Litiumbatteri
• Batterivikt: ??
• Uppspelningstid: 4,5 tim
• Laddningsbar
• Standby-tid: 200 tim.
• Samtalstid: 4,5 tim.

Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 15 – 22 000 Hz Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 20 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 8,6 mm
• Typ: Dynamisk
• Högtalarspole: CCAW

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal, Uppringning av senast slagna nummer, 
Röstuppringning, Ljudavstängning, Växla mellan 
samtal och musik

• Volymkontroll

Tillbehör
• Laddare: USB-laddningskabel
• Fodral: Snabbtorkande fodral
• Snabbstartguide: Snabbstartguide

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70910 0
• Bruttovikt: 0,262 kg
• Nettovikt: 0,084 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,178 kg
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 59623 1
• Bruttovikt: 0,97 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 21,2 x 16,8 x 20,1 cm
• Nettovikt: 0,252 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,718 kg
•
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