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pracowane z myślą o geometrii uszu
racowane z myślą o bezprzewodowej swobodzie podczas ruchu słuchawki MyJam FreshTones 
 firmy Philips są wyposażone w przetworniki 14,2 mm, które zapewniają mocne brzmienie 
sów. Są optymalnie dopasowane dzięki uwzględnieniu rzeczywistej geometrii uszu.

Rozkoszuj się wysoką jakością dźwięku
• Przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm zapewniają potężny dźwięk i bogate brzmienie 

basów
• Magnesy o dużej mocy poprawiają jakość basów

Słuchaj muzyki przez dłuższy czas
• Opracowano z myślą o wygodzie i geometrii uszu
• Nieplączący się, płaski przewód zwiększa wygodę w podróży
• Obsługa funkcji Bluetooth w wersji 4.1 oraz HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Zawsze gotowe do drogi
• Reduktor naprężeń na przewodzie Flex-grip zwiększa wytrzymałość i poprawia połączenie
• Bezprzewodowa kontrola zapewniająca wolność słuchania muzyki i prowadzenia rozmów 

telefonicznych



 Reduktor naprężeń na przewodzie Flex-
grip
Dzięki pokrytemu gumą reduktorowi naprężeń Flex-
grip między słuchawkami i przewodem połączenie 
jest chronione przed uszkodzeniami powstającymi 
podczas wielokrotnego zginania, a przez to jego 
okres eksploatacji wydłuża się.

Geometryczne dopasowanie

Konstrukcja produktu opiera się na geometrii uszu, 
zapewniając dokładne i wygodne dopasowanie do 
ucha.

Duże przetworniki głośnikowe

Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o 
średnicy 14,2 mm są wyposażone w wyprowadzenie 
tonów niskich na słuchawkach, co zapewnia bogate 
brzmienie basów.

Magnesy o dużej mocy
Magnesy o dużej mocy poprawiają jakość basów

Obsługa funkcji Bluetooth 4.1

Sparuj urządzenie przenośne ze słuchawkami, 
używając technologii Bluetooth, aby poczuć 
swobodę krystalicznie czystej muzyki i rozmów — 
bez uciążliwych przewodów.

Nieplączący się, płaski przewód
Płaski przewód nigdy się nie plącze.

Muzyka i połączenia telefoniczne — 
bezprzewodowo

Ciesz się wolnością słuchania muzyki i prowadzenia 
rozmów telefonicznych bez problemów z 
przewodami. Zmieniaj utwory, reguluj głośność i 
odbieraj połączenia za pomocą prostego w użyciu 
pilota zdalnego sterowania.
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Dane techniczne
Wzornictwo
• Kolor: Czarny

Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Czułość: 107 dB
• Pasmo przenoszenia: 8–24 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Średnica głośnika: 14,2 mm

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4,1
• Maksymalny zasięg: 10 m

Moc
• Czas rozmów: 4,5 godz.*
• Waga baterii/akumulatora: 2,5 g
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Czas odtwarzania muzyki: 4,5* godz.
• Czas gotowości: Do 55 godz.

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia
• Regulacja głośności

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70924 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19 x 9,5 x 13,3 cm
• Waga netto: 0,105 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,181 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70924 8
• Waga brutto: 0,074 kg
• Waga netto: 0,035 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,039 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4 x 8 x 2 cm
• Waga: 0,0147 kg
•

* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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