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V
be
Žá
akt
kle
íce zvuku, méně hluku
zdrátově

dné kabely, žádný hluk, žádné kompromisy. Ponořte se do hudby s pokročilou technologií 
ivního potlačení hluku ActiveShield™. Připojte se bezdrátově pomocí párování NFC jedním 
pnutím, vychutnejte si hudbu a organizujte si hovory pomocí chytrého ovládání na polstrování.

Umění potlačení hluku
• Technologie potlačení hluku ActiveShield™ redukuje hluk až o 97 %

Čistý a přirozený zvuk
• 32mm neodymové reproduktory zajišťují přesný zvuk
• Vysoce kvalitní Bluetooth 4.0
• Měkké ergonomické náušníky pro dlouhodobé pohodlné nošení

Pro pohodlnější život
• Pohodlné volání handsfree s mikrofonem a technologií Bluetooth® 4.0
• Ovládejte hovory, hudbu a hlasitost pomocí přepínačů na náušníku
• Snadné párování NFC jedním klepnutím
• Nabíjecí baterie nabízí až 16 hodin bezdrátového přehrávání hudby
• Funkce Multi-point umožní přehrávat hudbu a telefonovat na dvou přístrojích současně.
• Aktivujte aplikace Siri a Google Now stisknutím tlačítka na náušníku
• Zvukový kabel navíc znamená, že hudba může hrát dál bez nepájení
• Kompaktní skládání pro snadné přenášení a skladování



 32mm reproduktory s vysokým 
rozlišením

Jemně vyladěné 32mm neodymové 
reproduktory v kombinaci s uzavřeným 
designem akustického systému a těsněním přes 
uši poskytují skvělý a působivý přesný zvuk.

Zvukový kabel navíc v balení
Na rozdíl od většiny sluchátek s potlačením 
hluku fungují tato sluchátka s baterií nebo bez 
baterie a konzistentně zajišťují vynikající zvuk 
v jakémkoli prostředí. Pokud se baterie vybije, 
stačí připojit zvukový kabel a dál si užívat 
oblíbenou hudbu.

Hovory handsfree
Pohodlné volání handsfree s mikrofonem 
a technologií Bluetooth® 4.0

Multi-point

Funkce Multi-point vám umožní připojit 
sluchátka Philips Bluetooth současně ke dvěma 
zařízením s aktivní technologií Bluetooth. 
Jednoduše obě zařízení spárujte a užívejte si 
filmy i hudbu – a mezitím můžete snadno 
telefonovat.

Nabíjecí baterie
Vychutnejte si 16 hodin nepřetržitého 
přehrávání hudby i s aktivními funkcemi 

Bluetooth a aktivní potlačení hluku; 28 hodin, 
když je aktivní pouze Bluetooth a 33 hodin, 
když je aktivní pouze funkce ANC.

Snadné párování NFC

Snadné párování NFC umožňuje propojení 
sluchátek Bluetooth® s jakýmkoli zařízením 
s podporou technologie Bluetooth® – jediným 
dotykem.

Ovládací prvky

Ovládací prvky na pravém náušníku vám 
umožní ovládat hudbu i hovory jediným 
stisknutím.

Měkké ergonomické náušníky

Měkké ergonomické náušníky pro dlouhodobé 
pohodlné nošení

ActiveShield™

Technologie aktivního potlačení hluku 
ActiveShield™ využívá dva mikrofony se 
zpětným vstupem, s jejichž pomocí potlačuje 
nízké frekvence. Rozpoznává okolní hluk 
a obrácením zvukové vlny jej účinně potlačí 
a převede hluk pozadí na ticho.

Nyní funguje s aplikacemi Siri/Google 
Now
Nejnovější sluchátka Philips, která jsou 
kompatibilní s aplikacemi Siri a Google Now, 
vám ještě více zjednoduší používání virtuálního 
asistenta. Stačí pouze stisknout tlačítko na 
náušníku a aktivovat aplikaci Siri na přístrojích 
iPhone nebo Google Now na zařízeních 
Android.

Kompaktní skládací

Díky kompaktní skládací konstrukci jde o 
dokonalého společníka na cesty.
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Zvuk
• Frekvenční rozsah: 10 – 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Typ magnetu: Neodymový
• Maximální příkon: 30 mW
• Citlivost: 105 dB
• Průměr reproduktoru: 32 mm
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: PET

Možnosti připojení
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 4,0
• Maximální dosah: Až 10 m
• Kabelové propojení: jednostranné
• Povrchová úprava konektoru: pozlacený
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Příslušenství
• Audiokabel: 1,2m audiokabel navíc
• Stručný návod k rychlému použití: Včetně
• Kabel USB: zahrnut pro nabíjení
• Adaptér do letadla: Včetně

Pohodlí
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Opakované vytáčení 
posledního čísla, Ztlumení mikrofonu, Přidržení 
hovoru, Přepínání mezi hovorem a hudbou

• Ovládání hlasitosti: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí: Ano

• Doba přehrávání hudby: 16* h
• Doba v pohotovostním režimu: 45* h
• Doba hovoru: 15* h

Rozměry balení
• EAN: 69 25970 70434 2
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,4 x 19,9 x 5 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,6 x 7,8 x 2 palců
• Hrubá hmotnost: 0,323 kg
• Hrubá hmotnost: 0,712 lb
• Čistá hmotnost: 0,232 kg
• Čistá hmotnost: 0,511 lb
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,091 kg
• Hmotnost obalu: 0,201 lb
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,432 lb
• Hrubá hmotnost: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Vnější obal (D x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 8 x 6,4 x 8,5 palců
• Čistá hmotnost: 1,534 lb
• Čistá hmotnost: 0,696 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,898 lb
• Hmotnost obalu: 0,407 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

6,3 x 7,1 x 1,5 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 16 x 18 x 3,8 cm
• Hmotnost: 0,232 kg
• Hmotnost: 0,511 lb
•
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* Skutečné výsledky se mohou lišit
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