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 Philips dispõem de diafragmas de alta qualidade para graves potentes e aplicações ovais na saída para 

nforto. Uma estrutura por metalização a vácuo confere uma elegância e uma sofisticação 

fissionais.

Deleite-se com som de qualidade
• Altifalantes potentes reproduzem um som nítido com graves fortes
• Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos

Conforto duradouro
• O tubo oval para inserção oferece uma adaptação ergonómica e confortável
• Cabo plano anti-emaranhamento para maior comodidade em movimento
• Revestimento brilhante para aparência elegante e superfície protectora extra
• Compatível com Bluetooth versão 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Maior durabilidade
• Fita para o pescoço macia em borracha para conforto e estabilidade
• Controlo sem fios para desfrutar de música e chamadas



 Revestimento brilhante

Um revestimento brilhante de alta qualidade cria 
uma aparência elegante, enquanto confere uma 
superfície protectora extra.

Tubo oval

Uma aplicação oval na saída de som oferece conforto 
ergonómico para se adaptar ao verdadeiro formato 
da orelha.

Adaptação auricular perfeita
Auriculares ultra pequenos adaptam-se na perfeição 
ao interior da orelha, criando uma barreira que 
bloqueia o ruído exterior.

Altifalantes potentes

Altifalantes potentes com um design compacto 
asseguram uma adaptação perfeita, um som nítido e 
graves fortes.

Fita para o pescoço em borracha

Um design de fita para o pescoço macia em borracha 
com comodidade e estabilidade máximas.

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
Acessórios
• Manual de início rápido: Incluído
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Design
• Cor: Preto

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

Potência
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Peso da bateria: 2,5 g
• Tempo de reprodução de música: 7* hr
• Tempo em espera: 160* horas
• Tempo conv.: 7* horas

Som
• Limites frequência: 10 -21 000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 20 mW
• Diâmetro do altifalante: 8 mm
• Sensibilidade: 107 dB
• Sistema acústico: Fechado
• Diafragma: PET
• Melhoramento do som: Controlo Eco, Redução de 

Ruído
• Bobina de voz: Cobre
• Tipo: dinâmico

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, 

Rejeitar Chamada, Alternar entre chamada e 
música, Microfone sem som

• Controlo do volume

Embalagem exterior
• Peso bruto: 0,379 kg
• GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

16,5 x 10,7 x 19 cm
• Peso líquido: 0,129 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,25 kg

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

15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Peso bruto: 0,096 kg
• Peso líquido: 0,043 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,053 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

13,5 x 15 x 1,6 cm
• Peso: 0,03 kg
•

* Os resultados reais podem variar
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