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Auriculară
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ră cabluri, fără zgomote şi fără compromisuri. Pătrunde în muzica ta cu tehnologia avansată 
 anulare a zgomotului ActiveShield™. Conectează-te wireless prin NFC dintr-o atingere, 
cură-te de muzică şi gestionează apelurile cu control inteligent pe difuzoarele auriculare.

Arta anulării zgomotului
• Funcţia de anulare a zgomotului ActiveShield™ reduce zgomotul cu până la 97%

Sunet clar și natural
• Driverele de difuzoare de 32 mm din neodim asigură un sunet de precizie
• Bluetooth 4.0 de calitate superioară
• Pernuţe ergonomice moi pentru confort pentru timp îndelungat

Fă-ţi viaţa mai confortabilă
• Apelare comodă, fără mâini, cu microfon și Bluetooth® 4.0
• Controlează apelurile, muzica și volumul cu butoanele de pe cupe
• Sincronizare NFC cu o singură atingere
• Bateria reîncărcabilă oferă până la 16 ore de muzică wireless
• Sincronizarea multiplă redă muzica și apelurile pe două dispozitive în același timp
• Activează Siri și Google Now apăsând o singură dată pe butonul de pe cască
• Cablul audio suplimentar înseamnă că muzica poate continua fără curent
• Pliere compactă pentru a fi mai ușor de transportat și de depozitat



 Drivere de înaltă definiţie de 32 mm

Driverele de 32 mm cu reglare fină din neodim 
combinate cu un sistem acustic cu parte 
posterioară închisă și cu izolaţie circumaurală 
asigură un sunet de precizie, excelent și 
impresionant.

Cablu audio suplimentar inclus
Spre deosebire de cele mai multe căști cu 
funcţie de anulare a zgomotului, aceste căști 
funcţionează cu sau fără baterie pentru a oferi 
sunet excelent în orice situaţie. Dacă bateria se 
descarcă, conectează cablul audio și bucură-te 
în continuare de muzica preferată.

Apeluri handsfree
Apelare comodă, fără mâini, cu microfon și 
Bluetooth® 4.0

Sincronizare multiplă

Sincronizarea multiplă îţi permite să conectezi 
căștile Philips cu Bluetooth la două dispozitive 
cu Bluetooth în același timp. Sincronizează cele 
două dispozitive pentru a te bucura de muzică 
și filme în timp ce răspunzi fără efort la telefon.

Baterie reîncărcabilă
Bucură-te de 16 ore de muzică fără întrerupere 
chiar și cu funcţiile Bluetooth și de anulare a 

zgomotului (ANC) activate, de 28 de ore când 
numai Bluetooth este activat și de 33 de ore 
când numai ANC este activată.

Sincronizare NFC simplă

Sincronizarea NFC simplă îţi permite să 
conectezi căștile Bluetooth® la orice dispozitiv 
cu Bluetooth activat printr-o singură atingere.

Butoane de comandă

Butoanele de comandă de pe cupa dreaptă îţi 
permit să controlezi muzica și apelurile printr-
o atingere.

Pernuţe ergonomice moi

Pernuţe ergonomice moi pentru confort 
pentru timp îndelungat

ActiveShield™

Tehnologia de anulare activă a zgomotului 
ActiveShield™ constă în două microfoane cu 
semnal invers utilizate pentru anularea 
frecven?elor joase. Aceasta detectează 
zgomotul ambiental și inversează unda sonoră, 
anulând-o în mod eficient și transformând 
zgomotul de fundal în liniște.

Funcţionează cu Siri/Google Now
Compatibile cu Siri și Google Now, ultimele 
căști Philips cu Bluetooth fac mai ușoară 
folosirea asistentului virtual. Tot ce trebuie să 
faci este să apeși pe butonul de pe căști pentru 
a activa Siri pe iPhone sau Google Now pe 
dispozitivele cu Android.

Pliere compactă

Structura pliabilă face din ele companionul de 
călătorie perfect.
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Sunet
• Gamă de frecvenţe: 10 - 22 000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 105 dB
• Diametru difuzor: 32 mm
• Sistem acustic: Închis
• Diafragmă: PET

Conectivitate
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versiune Bluetooth: 4,0
• Rază maximă: Până la 10 m
• Conexiune prin cablu: pe o singură parte
• Finisaj conector: placat cu aur
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo

Accesorii
• Cablu audio: Cablu audio suplimentar de 1,2 m
• Ghid de iniţiere rapidă: Inclus
• Cablu USB: Inclus pentru încărcare
• Adaptor pentru avion: Inclus

Confort
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, 

Respingere apel, Reapelare a ultimului număr, 
Microfon silenţios, Apel blocat, Comutaţi între apel 
și muzică

• Controlul volumului

Alimentare
• Tip de baterie: Li-Polimer
• Reîncărcabilă

• Timp de redare muzică: 16* oră
• Durată standby: 45* de ore
• Timp de convorbire: 15* ore

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 69 25970 70434 2
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,6 x 7,8 x 2 inch
• Greutate brută: 0,323 kg
• Greutate brută: 0,712 lb
• Greutate netă: 0,232 kg
• Greutate netă: 0,511 lb
• Număr de produse incluse: 1
• Greutate proprie: 0,091 kg
• Greutate proprie: 0,201 lb
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,432 lb
• Greutate brută: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Cutie exterioară (L x L x Î): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 8 x 6,4 x 8,5 inch
• Greutate netă: 1,534 lb
• Greutate netă: 0,696 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,898 lb
• Greutate proprie: 0,407 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,3 x 7,1 x 1,5 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 16 x 18 x 3,8 cm
• Greutate: 0,232 kg
• Greutate: 0,511 lb
•
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* Rezultatele efective pot varia
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