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Dźwięk bezprzewodowy wysokiej jakości

parowanie za jednym dotknięciem
Korzystając ze słuchawek bezprzewodowych firmy Philips, można bezprzewodowo słuchać muzyki oraz 

wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne przez wiele godzin. Urządzenie oferuje funkcję NFC, 

łączność Bluetooth, wysokiej jakości 40-milimetrowe przetworniki neodymowe i miękkie poduszki 

nauszne, co gwarantuje maksymalną wygodę oraz swobodę ruchów.

Rewelacyjna jakość dźwięku
• 40-milimetrowe przetworniki neodymowe generują wyraźne tony wysokie i głębokie basy
• Zaawansowane funkcje redukcji echa i szumów zapewniają czysty dźwięk podczas rozmów
• Poduszki nauszne tłumią odgłosy otoczenia i zapobiegają przedostawaniu się dźwięku na 

zewnątrz

Bezprzewodowe i przewodowe odtwarzanie muzyki
• Parowanie z urządzeniem obsługującym technologię NFC za jednym dotknięciem
• Bezprzewodowo lub na przewodzie — ciesz się muzyką tak jak lubisz!
• Bezprzewodowa transmisja muzyki i sterowanie połączeniami przez Bluetooth
• Obsługa urządzeń Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Wygodne noszenie przez dłuższy czas
• Pełna regulacja pałąka gwarantuje dobre dopasowanie
• Miękkie poduszki nauszne ze skóry zapewniają komfort podczas długiego słuchania muzyki



 40-milimetrowe przetworniki 
neodymowe

Małe, ale niezwykle potężne 40-milimetrowe 
przetworniki neodymowe wytwarzają silne 
pole magnetyczne. Zapewniają one imponująco 
subtelne cieniowanie wokalu i głębokie basy, 
dzięki którym usłyszysz nowe szczegóły w 
ulubionych utworach.

Wybór pomiędzy słuchaniem na 
przewodzie lub bezprzewodowo
Można bezprzewodowo odbierać połączenia i 
słuchać muzyki lub podłączyć słuchawki do 
urządzenia za pomocą gniazda typu jack 
3,5 mm. Te nowe słuchawki z technologią NFC 
naprawdę łączą w sobie to, co najlepsze! 
Wystarczy sparować je z dowolnym 
urządzeniem obsługującym technologię NFC, 
aby cieszyć się krystalicznie czystym 
brzmieniem — bezprzewodowo. Można tez 
podłączyć słuchawki za pomocą gniazda typu 
jack 3,5 mm, aby zapewnić sobie równie 
niesamowite doznanie słuchowe. Wybór 
należy do Ciebie.

Łatwe parowanie NFC
Parowanie z dowolnym urządzeniem 
obsługującym technologię NFC odbywa się 
całkowicie bezproblemowo. Minęły już czasy 
skomplikowanego parowania ze słuchawkami 
bezprzewodowymi. Nasza nowa technologia 

NFC jest przyjazna użytkownikowi i łatwa w 
obsłudze; umożliwia parowanie za jednym 
dotknięciem z dowolnym urządzeniem 
przenośnym z technologią NFC.

Poduszki tłumiące

Poduszki nauszne dopasowują się do kształtu 
uszu i tłumią odgłosy otoczenia, dzięki czemu 
można słuchać muzyki bez zakłóceń.

Bezprzewodowa transmisja muzyki i 
sterowanie połączeniami

Jeśli chodzi o prawdziwą przyjemność ze 
słuchania muzyki i łatwe przełączanie się 
między muzyką a rozmowami telefonicznymi, 
nic nie pobije technologii Bluetooth! Aby 
słuchać ulubionych utworów, wystarczy 
sparować zestaw słuchawkowy Philips z 
tabletem lub smartfonem obsługującym 
technologię NFC. Następnie należy dotknąć 

intuicyjnych przycisków na elementach 
nausznych, aby zmniejszyć głośność lub 
wstrzymać odtwarzanie utworu przed 
odebraniem lub nawiązaniem połączenia.

Pełna regulacja pałąka

Pełna regulacja pałąka umożliwia dokładne 
dopasowanie słuchawek, dzięki czemu ich 
rozmiar zawsze jest odpowiedni.

Skórzane poduszki nauszne

Zestaw słuchawkowy Philips jest wyposażony 
w miękkie, skórzane poduszki nauszne, które 
obejmują kontury uszu. Są tak wygodne i 
bezpiecznie, że zapomnisz, że masz je na sobie. 
Oprócz wygody zapewniają one także dobrą 
izolację, dzięki czemu gwarantują przyjemność 
ze słuchania muzyki przez wiele godzin.
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Wzornictwo
• Kolor: Czarna

Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 10–22 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 103 dB
• System akustyczny: Półzamknięty

Możliwości połączeń
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Maksymalny zasięg: Do 15 m

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Odrzucanie połączenia, Wybieranie 
ostatniego numeru, Wyciszenie mikrofonu, 
Zawieszanie połączeń, Przełączanie między 
rozmową i muzyką, Przełączanie między 2 
połączeniami

• Regulacja głośności

Akcesoria
• Przewód audio: Przewód audio 1,2 m
• Skrócona instrukcja obsługi: W zestawie
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowy
• Czas odtwarzania muzyki: 9 godz.
• Czas gotowości: 200 godz.
• Czas rozmów: 9 godz.

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,219 lb
• Waga brutto: 1,46 kg
• GTIN: 1 69 23410 72587 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,8 x 22 x 24 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,9 x 8,7 x 9,4 cali
• Waga netto: 1,204 lb
• Waga netto: 0,546 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,914 kg
• Ciężar opakowania: 2,015 lb

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20 x 23,8 x 9 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,9 x 9,4 x 3,5 cali
• EAN: 69 23410 72587 2
• Waga brutto: 0,311 kg
• Waga brutto: 0,686 lb
• Waga netto: 0,401 lb
• Waga netto: 0,182 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,284 lb
• Ciężar opakowania: 0,129 kg
• Typ ułożenia półki: Obie

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,5 x 7,4 x 3,0 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Waga: 0,401 lb
• Waga: 0,182 kg
•
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