
 

 

„Philips“
„Bluetooth“ ausinės

8 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Įdedamos į ausis
Plokščias laidas
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elaidė laisvė ir ritmas
n lengvas, stabilus ir patogus kaklo lankelis
mirškite laidus naudodamiesi šiomis itin lengvomis ausinėmis su kaklo lankeliu. „Philips UpBeat Metalix 

“ naudojami kokybiški sodrius žemuosius dažnius atkuriantys garsiakalbiai. Ovalo formos garso 

zdeliai labai patogūs, o vakuuminio metalizavimo korpusas atrodo elegantiškai ir moderniai.

Mėgaukitės kokybišku garsu
• Galingi garsiakalbiai atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius
• Tobula izoliacija ausyje blokuoja išorinį garsą

Ilgai trunkantis patogumas
• Dėl ovalaus vamzdelio įdėklo patogiai priglunda
• Nesipainiojantis plokščias laidas patogus kelionėje
• Blizgi danga ne tik puikiai atrodo, bet ir apsaugo paviršių
• Palaiko „Bluetooth“ 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Didesnis patvarumas
• Minkštas, guma padengtas kaklo lankelis – komfortas ir stabilumas
• Belaidis valdymas – klausykite muzikos ir nepraleiskite skambučių



 Blizgi danga

Kokybiška, blizgi danga ne tik puikiai atrodo, bet ir 
apsaugo paviršių.

Ovalūs vamzdeliai

Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda 
ir prisitaiko pagal ausies formą.

Puikiai priglunda ausyje
Itin mažos ausinės puikiai priglunda ausyje ir blokuoja 
aplinkos triukšmą.

Galingi garsiakalbiai

Galingi, bet kompaktiški garsiakalbiai atkuria švarų 
garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Guma padengtas kaklo lankelis

Minkštą, guma padengtą kaklo lankelį patogu dėvėti ir 
jis tvirtai laikosi.

Palaiko „Bluetooth“ 4.1

Susiekite savąjį išmanųjį įrenginį su ausinėmis per 
„Bluetooth“ ir mėgaukitės tyru skambesiu ir 
telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų.

Nesipainiojantis plokščias laidas
Laidas yra plokščias, todėl jis niekada nesusipainios.

Muzika ir skambučiai be laidų

Mėgaukitės muzikos skambesiu ir telefoniniais 
pokalbiais be besipinančių laidų. Keiskite muzikos 
takelius, garsumą ir atsiliepkite į skambučius su 
paprastu naudoti nuotolinio valdymo pulteliu.
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Specifikacijos
Priedai
• Greitos pradžios vadovas: įtraukta
• USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ versija: 4,1

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Baterijos svoris: 2,5 g
• Muzikos klausymo laikas: 7* val.
• Budėjimo trukmė: 160* val.
• Kalbėjimo laikas: 7* val.

Garsas
• Dažnių diapazonas: 10 -21 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Didžiausia įvesties galia: 20 mW
• Garsiakalbio skersmuo: 8 mm
• Jautrumas: 107 dB
• Akustinė sistema: Uždara
• Diafragma: PET
• Garsumo gerinimas: Aido valdiklis, Triukšmo 

mažinimas
• Garsinė ritė: Varinė
• Tipas: dinaminis

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą, Mikrofono nutildymas

• Garsumo reguliatorius

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Outer carton (L x W x H): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Grynasis svoris: 0,129 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,25 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Bendras svoris: 0,096 kg
• Grynasis svoris: 0,043 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,053 kg
• Išdėstymo tipas: Abu

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

13,5 x 15 x 1,6 cm
• Svoris: 0,03 kg
•

* Tikrieji rezultatai gali skirtis
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