
 

 

Philips
Auscultadores Bluetooth

Diafragmas de 14,2 mm / abertos

Auricular
Cabo plano
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ncebidos para liberdade sem fios quando está em movimento, estes auriculares 
etooth MyJam FreshTones da Philips dispõem de diafragmas de 14,2 mm para graves 
tes e uma adaptação ideal concebida com base na geometria do ouvido.

Deleite-se com som de qualidade
• Diafragmas dos altifalantes de 14,2 mm para um som potente e graves ricos
• Os ímanes potentes melhoram o desempenho dos graves

Ouça durante mais tempo
• Concebidos para se adaptarem confortavelmente à geometria dos ouvidos
• Cabo plano anti-emaranhamento para maior comodidade em movimento
• Compatível com Bluetooth versão 4.1 e HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Sempre pronto a partir
• Compensador de cabo flexível aumenta a durabilidade e conectividade
• Controlo sem fios para desfrutar de música e chamadas



 Compensador de cabo flexível
Ao utilizar um compensador de cabo flexível em 
borracha entre os auscultadores e o cabo, a união é 
protegida contra danos devido a torções repetidas 
prolongando a sua vida útil.

Adaptação geométrica confortável

Um design baseado na geometria do ouvido cria uma 
adaptação confortável e segura para todos os 
ouvidos.

Diafragmas grandes

Diafragmas dos altifalantes de 14,2 mm de alta 
qualidade com design das aberturas de saída de 
graves nos auriculares que asseguram graves ricos.

Ímanes potentes
Os ímanes potentes melhoram o desempenho dos 
graves

Compatível com a versão de Bluetooth 
4.1

Emparelhe o seu dispositivo inteligente com os seus 
auscultadores através do Bluetooth e pode desfrutar 
da liberdade de música cristalina e chamadas 
telefónicas, sem confusão de cabos.

Cabo plano anti-emaranhamento
O cabo plano assegura que o fio se mantém sempre 
suave e sem emaranhamentos.

Música e chamadas sem fios

Desfrute da liberdade de ouvir música e atender 
chamadas sem o incómodo de um cabo. Pode mudar 
de faixa, controlar o volume e atender chamadas 
com um telecomando fácil de utilizar.
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Especificações
Design
• Cor: Preto

Som
• Sistema acústico: Aberto
• Sensibilidade: 107 dB
• Frequência de resposta: 8 - 24 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 30 mW
• Diâmetro do altifalante: 14,2 mm

Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 4,1
• Alcance máximo: 10 m

Potência
• Tempo conv.: 4,5* horas
• Peso da bateria: 2,5 g
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo de reprodução de música: 4,5* hr
• Tempo em espera: Até 55 horas

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/terminar chamada
• Controlo do volume

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70924 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

19 x 9,5 x 13,3 cm
• Peso líquido: 0,105 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,181 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70924 8
• Peso bruto: 0,074 kg
• Peso líquido: 0,035 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,039 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 4 x 8 x 2 cm
• Peso: 0,0147 kg
•

* Os resultados reais podem variar
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