
 

 

Philips
Vezeték nélküli zajkioltó 
fejhallgató

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Kis méretre összehajtható
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ncs kábel, nincs zaj, és nincs kompromisszum. A fejlett ActiveShield™ aktív zajkioltó technológiának 

szönhetően belefeledkezhet a zenébe. Csatlakozzon vezeték nélkül az egyérintéses NFC párosítási 

etőséggel, élvezze a zenét, és fogadja a hívásokat okosvezérléssel a fülpárnákon.

A zajkioltás művészete
• Az ActiveShield™ zajkioltó technológia akár 97%-kal csökkenti a zajt

Tiszta és természetes hangzás
• A 32 mm-es neodímium hangszóró-meghajtók precíziós hangzást nyújtanak
• Kiváló minőségű Bluetooth 4.0
• Puha, ergonomikus fülpárnák a hosszú távon is kényelmes viseletért

Tegye kényelmesebbé az életet!
• Kényelmes kihangosított telefonálás mikrofonnal és Bluetooth® 4.0 kapcsolattal
• A fejhallgatón lévő kapcsolókkal a hívások, a zenelejátszás és a hangerő vezérelhető
• Egyszerű NFC egyérintéses párosítás
• Az akkumulátor akár 16 órányi vezeték nélküli zenehallgatást is lehetővé tesz
• A Multi-point funkció segítségével egyszerre két eszközön lehet zenét lejátszani és hívást 

lebonyolítani
• A Siri és a Google Now elindítása a kagylón lévő gomb megnyomásával
• A külön hangkábelnek köszönhetően az elemek lemerülése után is folytatódhat a zene
• A hordozás és a tárolás megkönnyítése céljából kis méretre összehajtható



 32 mm-es, nagy felbontású meghajtók

A finomhangolt 32 mm-es neodímium 
meghajtók a hátul zárt akusztikus rendszerrel, 
és a fülre illeszkedő kialakítással ötvözve kiváló 
és lenyűgöző precíziós hangzást nyújtanak.

Külön hangkábel mellékelve
A zajkioltó fejhallgatók többségétől eltérően ez 
a fejhallgató elemmel vagy anélkül is működik, 
így folyamatosan kiváló hangzást biztosít 
bármilyen környezetben. Ha lemerül az elem, 
csak dugja be a hangkábelt, és hallgassa tovább 
kedvenc zenéjét.

Kihangosított telefonálás
Kényelmes kihangosított telefonálás 
mikrofonnal és Bluetooth® 4.0 kapcsolattal

Multi-point funkció

A Multi-point funkció lehetővé teszi, hogy 
Philips Bluetooth fejhallgatóját egyidejűleg két 
Bluetooth-kompatibilis eszközhöz 
csatlakoztassa. Csak párosítsa össze a két 
eszközt a fejhallgatóval, és máris élvezheti a 
filmet vagy zenét, miközben gond nélkül 
fogadhatja a hívásokat.

Akkumulátoros
A Bluetooth és az aktív zajkioltó (ANC) 
egyidejű működtetése mellett is 16 órán 

keresztül folyamatosan hallgathat zenét. Ha 
csak a Bluetooth van bekapcsolva, akkor 28 
órán át, ha pedig csak az ANC, akkor 33 órán 
át hallgathatja zenéit.

Egyszerű NFC párosítás

Az egyszerű NFC párosítás lehetővé teszi 
Bluetooth® fejhallgatója csatlakoztatását 
tetszőleges Bluetooth-kompatibilis eszközhöz 
– egyetlen érintéssel.

Kezelőgombok

A jobb oldali kagylón található kezelőgombok 
lehetővé teszik, hogy egy lenyomással vezérelje 
a zenelejátszást vagy a telefonhívásokat.

Puha, ergonomikus fülpárnák

Puha, ergonomikus fülpárnák a hosszú távon is 
kényelmes viseletért

ActiveShield™

Az ActiveShield™ zajkioltó technológia két 
visszajelző mikrofonnal rendelkezik az alacsony 
frekvenciák kioltásához. A környezeti zajt 
érzékelve, és az egyik mikrofon jelét fázisban 
megfordítva hatékonyan kioltja a zajt. Így a 
háttérzajt csenddé alakítja.

Működik Siri/Google Now 
alkalmazásokkal
A Siri és Google Now alkalmazásokkal 
kompatibilis legújabb Philips Bluetooth 
fejhallgatóval még egyszerűbbé válik a virtuális 
asszisztens használata. iPhone-ján a Siri vagy 
Androidos eszközén a Google Now alkalmazás 
elindításához csak annyit kell tennie, hogy 
megnyomja a kagylón található gombot.

Kis méretre összehajtható

Kis méretre összehajtható kialakításának 
köszönhetően tökéletes útitárs.
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Hangzás
• Frekvenciasáv: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Mágnes típusa: Neodímium
• Maximális terhelhetőség: 30 mW
• Érzékenység: 105 dB
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Membrán: PET

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth verzió: 4.0
• Maximális hatótávolság: Max. 10 m
• Kábelcsatlakozás: egyoldalas
• Csatlakozó kivitele: aranybevonatú
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Tartozékok
• Audiokábel: 1,2 m-es külön audiokábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató: Mellékelve
• USB kábel: Tartozék a töltéshez
• Repülőgépes adapter: Mellékelve

Kényelem
• Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás 

elutasítása, Utolsó szám újratárcsázása, 
Mikrofonnémítás, Hívás tartásba helyezése, 
Átkapcsolhat telefonálás és zenehallgatás között

• Hangerőszabályzás

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Li-polimer
• Újratölthető
• Zenelejátszási idő: 16* óra
• Készenléti idő: 45* óra
• beszélgetési idő: 15* óra

Méret csomagolással együtt
• EAN: 69 25970 70434 2
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,6 x 7,8 x 2 hüvelyk
• Bruttó tömeg: 0,323 kg
• Bruttó tömeg: 0,712 lb
• Nettó tömeg: 0,232 kg
• Nettó tömeg: 0,511 lb
• Tartozékok száma: 1
• Táratömeg: 0,091 kg
• Táratömeg: 0,201 lb
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 2,432 lb
• Bruttó tömeg: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

8 x 6,4 x 8,5 hüvelyk
• Nettó tömeg: 1,534 lb
• Nettó tömeg: 0,696 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 0,898 lb
• Táratömeg: 0,407 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6,3 x 7,1 x 1,5 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 16 x 18 x 3,8 cm
• Tömeg: 0,232 kg
• Tömeg: 0,511 lb
•
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* A pillanatnyi értékek változóak lehetnek
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