
 

 

Philips
Bluetooth-kuuloke

14,2 mm:n elementit / avoin 

takaosa

Nappikuuloke
Litteä kaapeli
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rvaan istuva malli

ilips MyJam FreshTones BT -kuulokkeiden avulla voit liikkua vapaasti johtojen estämättä. 
,2 mm:n kaiutinelementit takaavat bassoäänien muhkeuden, ja kuulokkeet on 
unniteltu korvien muotoon sopiviksi.

Laadukas ääni vauhdikkaaseenkin menoon
• 14,2 mm:n kaiutinelementit takaavat voimakkaan äänen ja syvän basson
• Tehokkaat magneetit parantavat bassoäänen laatua

Pitkä kuunteluaika
• Bluetooth 4.1- ja HSP/HFP/A2DP/AVRCP-yhteensopivuus
• Sotkeutumaton litteä johto on mukava matkalla
• Korvaan mukavasti istuva malli

Aina valmiina
• Langaton puheluiden ja musiikin hallinta
• Pehmeä ja joustava vedonpoistaja parantaa kestävyyttä ja liitettävyyttä



 Pehmeä ja joustava vedonpoistaja
Kuulokkeiden ja johdon välissä on kumilla suojattu, 
pehmeä ja joustava vedonpoistaja, joka suojaa liitintä 
toistuvien taivutusten aiheuttamilta vaurioilta.

Suuret kaiutinelementit

Kuulokkeiden laadukkaat 14,2 mm:n 
kaiutinelementit ja bassoääniaukot tuovat bassoon 
syvyyttä.

Tehokkaat magneetit
Tehokkaat magneetit parantavat bassoäänen laatua

Tukee Bluetooth-versiota 4.1

Yhdistä kuulokkeet älylaitteeseen Bluetooth-
tekniikalla ja nauti selkeästä äänentoistosta musiikissa 
ja puheluissa ilman hankalia johtoja.

Sotkeutumaton litteä johto
Litteä johto ei sotkeudu eikä mene solmuun.

Puhelut ja musiikki langattomasti

Voit kuunnella musiikkia ja puhua puhelimessa 
kätevästi ilman häiritseviä johtoja. Helppokäyttöisellä 
kaukosäätimellä voit vaihtaa kappaletta, säätää 
äänenvoimakkuutta ja vastata puheluihin.

Geometrisen miellyttävä istuvuus

Korvan muotoihin perustuva rakenne takaa 
kuulokkeiden käyttömukavuuden ja erinomaisen 
istuvuuden.
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Tekniset tiedot
Muotoilu
• Väri: Valkoinen

Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 30 mW
• Herkkyys: 107 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 14,2 mm
• Taajuusvaste: 8 - 24 000 Hz

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versio: 4,1
• Enimmäiskantama: 10 m

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen / puhelun 

lopettaminen
• Äänenvoimakkuuden säätö

Virta
• Akun paino: 2,5 g
• Puheaika: 4,5* tuntia
• Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeri
• Musiikin toistoaika: 4,5* h
• Valmiusaika: Jopa 55 tuntia

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Nettopaino: 0,105 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Taara: 0,181 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 2,5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Kokonaispaino: 0,074 kg
• Nettopaino: 0,035 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Taara: 0,039 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 4 x 8 x 2 cm
• Paino: 0,0147 kg
•

* Saattaa vaihdella
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