
 

 

Philips
Slušalke Bluetooth

8 mm pogonske enote/zaprt 

zadnji del

Ušesna
Ploščat kabel
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rezžična svoboda, močni ritmi
jemno lahek, stabilen in udoben ovratni obroč
vobodite se kablov s temi brezžičnimi slušalkami z ovratnim obročem. Philips UpBeat Metalix 
 imajo kakovostne pogonske enote za mogočne nizke tone ter ovalne cevne vstavke za 

obno uporabo. Vakuumsko metalizirano ohišje doda profesionalno eleganco in prefinjenost.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• Zmogljivi zvočniki reproducirajo jasen zvok z mogočnimi nizkimi toni
• Odlična zatesnitev ušesa za zadržanje šumov iz okolice

Dolgotrajno udobje
• Ovalni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko in udobno prileganje
• Ploščat kabli brez prepletanja za priročno uporabo med gibanjem
• Sijoča prevleka deluje elegantno in dodatno zaščiti površino
• Podpira različico Bluetootha 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Izboljšana vzdržljivost
• Mehek gumijasti ovratni obroč za udobje in stabilnost
• Brezžično upravljanje za uživanje v glasbi in sprejemanje klicev



 Sijoča prevleka

Visokokakovostna sijoča prevleka daje eleganten 
videz in dodatno zaščiti površino.

Ovalna cev

Ovalni zvočni cevni vstavek zagotavlja ergonomsko 
udobje, da se prilega dejanski obliki ušesa.

Popolno prileganje v ušesih
Izjemno majhne slušalke se popolnoma prilegajo v 
ušesu in zagotavljajo zatesnitev, ki zadržuje šume iz 
okolice.

Zmogljivi zvočniki

Zmogljivi zvočniki s kompaktno zasnovo zagotavljajo 
popolno prileganje, jasen zvok in mogočne nizke 
tone.

Gumijasti vratni obroč

Mehek gumijasti ovratni obroč je zasnovan za 
popolnoma priročno uporabo in stabilnost.

Podpira različico Bluetootha 4.1

Pametno napravo prek povezave Bluetooth 
enostavno združite s slušalkami in uživajte v kristalno 
jasni glasbi in telefonskih klicih – brez neprijetnih 
kablov.

Ploščat kabel brez prepletanja
Ploščati kabel se nikoli ne prepleta.

Brezžična glasba in klici

Uživajte v svobodi poslušanja glasbe in sprejemanja 
telefonskih klicev brez motečih kablov. Z enostavnim 
daljinskim upravljalnikom izbirajte skladbe, nastavite 
glasnost in sprejemajte klice.
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Specifikacije
Dodatna oprema
• vodnik za hiter začetek: Priloženo
• Kabel USB: Priložen za polnjenje

Zasnova
• Barva: Črna

Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Največji doseg: Do 10 m
• Različica Bluetooth: 4,1

Napajanje
• Tip baterije: Litij-polimerna
• Teža baterije: 2,5 g
• Čas predvajanja glasbe: 7* h
• Čas pripravljenosti: 160* ur
• Čas pogovora: 7* ur

Zvok
• Frekvenčni razpon: 10–21.000 Hz
• Impedanca: 16 ohmov
• Največja vhodna moč: 20 mW
• Premer zvočnika: 8 mm
• Občutljivost: 107 dB
• Akustični sistem: Zaprt
• Opna: PET
• Izboljšava zvoka: Upravljanje odmeva, Zmanjšanje 

šumov
• Zvočniška tuljava: Baker
• Tip: dinamičen

Priročnost
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, 

Zavrnitev klica, Preklapljanje med klicem in glasbo, 
Izklop mikrofona

• Regulacija glasnosti

Zunanja škatla
• Bruto teža: 0,379 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 71007 4
• Outer carton (L x Š x V): 16,5 x 10,7 x 19 cm
• Neto teža: 0,129 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,25 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 15 x 17,3 x 3 cm
• EAN: 69 25970 71007 7
• Bruto teža: 0,096 kg
• Neto teža: 0,043 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Karton
• Teža embalaže: 0,053 kg
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 13,5 x 15 x 1,6 cm
• Teža: 0,03 kg
•

* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
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