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ių laidų, jokio triukšmo ir jokių kompromisų. Mėgaukitės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia 
kšmo slopinimo technologija „ActiveShield™“. Naudodami NFC vienu prisilietimu prisijunkite 

naudodami laidų, mėgaukitės muzika ir valdykite skambučius išmaniaisiais valdikliais pagalvėlėse.

Triukšmo slopinimo menas
• „ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija pašalina iki 97 % triukšmo

Aiškus ir tikroviškas garsas
• 32 mm neodimio garsiakalbiai tiksliai atkuria garsą
• Aukštos kokybės „Bluetooth“ 4.0
• Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės užtikrina komfortą ilgai dėvint

Kad gyventi būtų dar patogiau
• Patogus skambinimas laisvomis rankomis su mikrofonu ir „Bluetooth®“ 4.0
• Valdykite skambučius, muziką ir garsumą ausinės kaušelyje esančiais jungikliais
• Paprastas NFC siejimas vienu palietimu
• Įkraunama baterija atkuria muzika belaidžiu būdu iki 16 val.
• „Multi-point“ funkcija atkuria muziką ir skambina iš karto dviejuose įrenginiuose
• Aktyvinkite „Siri“ ir „Google Now“ paspausdami mygtuką ausinės kaušelyje
• Papildomas garso laidas – muzika net išsikrovus baterijai
• Kompaktiškai sulankstomos, kad būtų patogu padėti ar neštis



 32 mm didelės raiškos garsiakalbiai

Tiksliai suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai 
su uždaros akustinės sistemos konstrukcija ir 
ausis uždengiančios ausinės atkuria 
nepriekaištingą ir įspūdingą garsą.

Pridėtas papildomas garso laidas
Priešingai nei kitos ausinės su triukšmo 
slopinimo funkcija, šios ausinės veikia su 
baterija ir be jos ir atkuria puikų garsą bet 
kokioje aplinkoje. Jei baterija išsikraus, tiesiog 
prijunkite garso laidą ir toliau klausykitės 
mėgstamos muzikos.

Skambučiai su laisvų rankų įranga
Patogus skambinimas laisvomis rankomis su 
mikrofonu ir „Bluetooth®“ 4.0

„Multi-point“ funkcija

„Multi-point“ funkcija leidžia sujungti „Philips 
Bluetooth“ ausines su dviem „Bluetooth®“ 
įrenginiais iš karto. Tiesiog susiekite du 
įrenginius, norėdami mėgautis filmais, muzika ir 
skambinti be jokio vargo.

Įkraunama baterija
Mėgaukitės muzika nepertraukiamai iki 16 val. 
net su įjungta „Bluetooth“ ir aktyvia triukšmo 

pašalinimo funkcija, 28 val. su įjungtu 
„Bluetooth“ ir 33 val. su įjungta ANC.

Paprastas NFC siejimas

Paprastas NFC siejimas leidžia sujungti jūsų 
„Bluetooth®“ ausines su bet kuriuo 
„Bluetooth“ įrenginiu vos vienu palietimu.

Valdymo mygtukai

Naudodami ausinės kaušelio dešinėje esančius 
valdymo mygtukus galite valdyti muziką ir 
skambučius vos palietę.

Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės

Minkštos ir ergonomiškos pagalvėlės užtikrina 
komfortą ilgai dėvint

„ActiveShield™“

„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo 
technologija žemiems dažniams pašalinti 
naudoja du mikrofonus. Ji aptinka aplinkos 
triukšmą ir paverčia jį garso banga, tada 
veiksmingai jį nuslopina, o foninį triukšmą 
konvertuoja į tylą.

Veikia su „Siri“ / „Google Now“
Naujausios „Philips Bluetooth“ ausinės 
suderinamos su „Siri“ ir „Google Now“, todėl 
naudotis virtualiuoju padėjėju dar nebuvo taip 
lengva. Jums tereikia paspausti mygtuką ausinės 
kaušelyje ir „iPhone” įrenginyje aktyvinti „Siri“ 
arba „Google Now“ – „Android“ įrenginyje.

Kompaktiškai sulankstomos

Dėl kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos 
patogu nešiotis.
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Garsas
• Dažnių diapazonas: 10–22 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Jautrumas: 105 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 32 mm
• Akustinė sistema: Uždara
• Diafragma: PET

Prijungimo galimybė
• Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 4,0
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• Laido jungtis: vienpusė
• Jungties danga: auksas
• Kabelio ilgis: 1,2 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Priedai
• Garso laidas: Papildomas 1,2 m garso laidas
• Greitos pradžios vadovas: įtraukta
• USB laidas: Pridedamas įrenginiui krauti
• Adapteris lėktuvams: įtraukta

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį, Perskambinti paskutiniu 
numeriu, Mikrofono nutildymas, Pokalbio 
atidėjimas, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą

• Garsumo reguliatorius

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas
• Muzikos klausymo laikas: 16* val.

• Budėjimo trukmė: 45* val.
• Kalbėjimo laikas: 15* val.

Pakavimo matmenys
• EAN: 69 25970 70434 2
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 7,6 x 7,8 x 2 in
• Bendras svoris: 0,323 kg
• Bendras svoris: 0,712 svarų
• Grynasis svoris: 0,232 kg
• Grynasis svoris: 0,511 svarų
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,091 kg
• Pakuotės svoris: 0,201 svarų
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,432 svarų
• Bendras svoris: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Outer carton (L x W x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Outer carton (L x W x H): 8 x 6,4 x 8,5 in
• Grynasis svoris: 1,534 svarų
• Grynasis svoris: 0,696 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,898 svarų
• Pakuotės svoris: 0,407 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

6,3 x 7,1 x 1,5 in
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

16 x 18 x 3,8 cm
• Svoris: 0,232 kg
• Svoris: 0,511 svarų
•
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* Tikrieji rezultatai gali skirtis
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