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z przewodów, bez szumu i bez kompromisów. Zanurz się w muzyce dzięki zaawansowanej 

hnologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. Łącz się bezprzewodowo za sprawą technologii 

C, która umożliwia parowanie z innymi urządzeniami za jednym dotknięciem. Słuchaj muzyki i 

ządzaj połączeniami za pomocą inteligentnych przycisków dotykowych na elementach nausznych.

Sztuka redukcji szumów
• Technologia ActiveShield™ zmniejsza poziom szumów nawet o 97%

Czysty, naturalny dźwięk
• 32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają precyzyjny dźwięk
• Wysokiej jakości połączenie Bluetooth 4.0
• Miękkie, ergonomiczne poduszki zapewniają komfort noszenia przez długi czas

Niech życie stanie się wygodniejsze
• Wygodne prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i technologii 

Bluetooth® 4.0
• Kontroluj rozmowy, muzykę i głośność za pomocą przełączników na elemencie nausznym
• Łatwe parowanie NFC za jednym dotknięciem
• Akumulator zapewnia do 16 godzin bezprzewodowego słuchania muzyki
• Funkcja Multi-point umożliwia odtwarzanie muzyki i prowadzenie rozmów w dwóch 

urządzeniach jednocześnie
• Aktywuj aplikacje Siri i Google Now za naciśnięciem przycisku na słuchawce



 Wysokiej jakości przetworniki 32 mm

Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki 
neodymowe w połączeniu z zamkniętą 
konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem 
elementów nausznych zapewniają doskonały 
dźwięk o imponującej precyzji.

W zestawie dodatkowy przewód audio
W przeciwieństwie do większości słuchawek z 
funkcją redukcji szumów ten model pracuje z 
wykorzystaniem akumulatora lub bez, 
zapewniając stałą, wysoką jakość dźwięku w 
każdych warunkach. Kiedy akumulator się 
wyczerpie, wystarczy podłączyć przewód 
audio, aby kontynuować słuchanie ulubionej 
muzyki.

Swoboda rozmów
Wygodne prowadzenie rozmów w trybie 
głośnomówiącym dzięki mikrofonowi i 
technologii Bluetooth® 4.0

Multi-point

Funkcja Multi-point umożliwia połączenie 
słuchawek Bluetooth firmy Philips 
równocześnie z dwoma urządzeniami z obsługą 

Bluetooth. Wystarczy sparować dwa 
urządzenia, aby oglądać filmy i słuchać muzyki, 
a w międzyczasie bez wysiłku odbierać 
połączenia.

Akumulator
Możesz słuchać muzyki bez przerwy przez 
16 godzin, jeśli włączona jest funkcja Bluetooth 
i funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC), 
przez 28 godzin, jeśli włączona jest tylko 
funkcja Bluetooth, lub przez 33 godziny, jeśli 
włączona jest tylko funkcja ANC.

Łatwe parowanie NFC

Funkcja łatwego parowania NFC umożliwia 
podłączenie słuchawek Bluetooth® do 
dowolnego urządzenia z obsługą Bluetooth — 
wystarczy jedno dotknięcie.

Przyciski sterujące

Przyciski sterujące na prawym elemencie 
nausznym pozwalają kontrolować muzykę i 
połączenia — wystarczy dotknąć palcem.

Miękkie, ergonomiczne poduszki

Miękkie, ergonomiczne poduszki zapewniają 
komfort noszenia przez długi czas

ActiveShield™

Technologia aktywnej redukcji szumów 
ActiveShield™ obejmuje dwa tylne mikrofony 
służące do redukcji szumów w niskich 
częstotliwościach. Wykrywa ona dźwięki 
otoczenia i odwraca falę dźwiękową, 
skutecznie je eliminując i wyciszając.

Współpraca z Siri/Google Now
Najnowsze słuchawki Bluetooth firmy Philips 
są zgodne z aplikacjami Siri i Google, dzięki 
czemu korzystanie z wirtualnego asystenta jest 
jeszcze łatwiejsze. Wystarczy nacisnąć przycisk 
na słuchawce, aby aktywować aplikację Siri w 
urządzeniu iPhone lub aplikację Google Now w 
urządzeniu z systemem Android.
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Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 10–22 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 105 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• System akustyczny: Zamknięty
• Membrana: Tworzywo PET

Możliwości połączeń
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4,0
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Połączenie przewodowe: jednostronne
• Wykończenie złącza: pozłacane
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo

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

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

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

• Regulacja głośności

Moc
• Typ baterii: litowo-polimerowy
• Możliwość powtórnego ładowania
• Czas odtwarzania muzyki: 16* godz.
• Czas gotowości: 45 godz.*
• Czas rozmów: 15 godz.*

Wymiary opakowania
• EAN: 69 25970 70434 2
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,6 x 7,8 x 2 cali
• Waga brutto: 0,323 kg
• Waga brutto: 0,712 lb
• Waga netto: 0,232 kg
• Waga netto: 0,511 lb
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Ciężar opakowania: 0,091 kg
• Ciężar opakowania: 0,201 lb
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,432 lb
• Waga brutto: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8 x 6,4 x 8,5 cali
• Waga netto: 1,534 lb
• Waga netto: 0,696 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Ciężar opakowania: 0,898 lb
• Ciężar opakowania: 0,407 kg

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

6,3 x 7,1 x 1,5 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16 x 18 x 3,8 cm
• Waga: 0,232 kg
• Waga: 0,511 lb
•
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* Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych
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