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dne drôty, žiaden hluk, žiadne kompromisy. Ponorte sa do hudby vďaka pokročilej technológii 

ívneho potláčania hluku ActiveShield™. Pripojte sa bezdrôtovo jediným dotykom vďaka technológii 

C a vychutnávajte si hudbu a regulujte hovory cez inteligentné ovládanie na ušných poduškách.

Umenie potláčania hluku
• Technológia ActiveShield™ na potláčanie hluku znižuje hluk až o 97 %

Čistý a prirodzený zvuk
• 32 mm neodýmiové budiče reproduktorov produkujú precízny zvuk
• Vysokokvalitná technológia Bluetooth 4.0
• Mäkké ergonomické vankúšiky poskytujú pohodlie aj pri dlhšom nosení

Užite si v živote viac pohodlia
• Praktické telefonovanie bez použitia rúk vďaka mikrofónu a technológii Bluetooth® 4.0
• Ovládajte hovory, hudbu a hlasitosť pomocou spínačov na náušníkoch
• Jednoduché párovanie pomocou NFC jediným dotykom
• Nabíjateľná batéria vám zaručí až 16 hodín bezdrôtového počúvania hudby
• S funkciou multi-point možno prehrávať hudbu a telefonovať na dvoch zariadeniach naraz
• Aktivujte službu Siri a Google Now stlačením tlačidla na slúchadle.
• S pribaleným audiokáblom môže hudba hrať ďalej, aj keď sa vybijú batérie
• Kompaktné skladanie na jednoduché prenášanie a uskladnenie



 32 mm budiče s vysokým rozlíšením

Precízne navrhnuté 32 mm neodýmiové budiče 
spolu s uzavretým dizajnom akustického 
systému a tesným prekrytím ucha reprodukujú 
vynikajúci a pôsobivo precízny zvuk.

Pribalený audiokábel
Na rozdiel od väčšiny slúchadiel s funkciou 
potláčania hluku, tieto fungujú s batériou alebo 
bez nej, aby neustále prinášali vynikajúci zvuk 
v každom prostredí. Ak sa batéria vybije, 
jednoducho pripojte audiokábel a ďalej si 
vychutnávajte svoju obľúbenú hudbu.

Hovory bez použitia rúk
Praktické telefonovanie bez použitia rúk vďaka 
mikrofónu a technológii Bluetooth® 4.0

Funkcia multi-point

Funkcia multi-point vám umožňuje prepojiť 
slúchadla Philips Bluetooth s dvoma 
zariadeniami s podporou Bluetooth naraz. 
Jednoducho spárujte dve zariadenia 
a vychutnávajte si filmy a hudbu a medzitým 
bez námahy prijímajte hovory.

Nabíjateľná batéria
Vychutnajte si 16 hodín nepretržitého 
prehrávania hudby so zapnutou funkciou 
Bluetooth a funkciou aktívneho potláčania 

hluku (ANC), 28 hodín prehrávania, ak je 
zapnutá len funkcia Bluetooth, a 33 hodín, ak je 
zapnutá len funkcia ANC.

Jednoduché párovanie pomocou NFC

Jednoduché párovanie pomocou NFC vám 
umožňuje prepojiť slúchadlá s funkciou 
Bluetooth® s akýmkoľvek zariadením 
s podporou technológie Bluetooth – a to 
jediným dotykom.

Tlačidlá ovládania

Tlačidlá na pravom náušníku vám umožňujú 
ovládať hudbu a hovory dotykom.

Jemné ergonomické vankúšiky

Mäkké ergonomické vankúšiky poskytujú 
pohodlie aj pri dlhšom nosení

ActiveShield™

Technológia ActiveShield™ na potláčanie 
hluku je vybavená mikrofónmi s príjmom zvuku 
zozadu, ktoré sa používajú na potláčanie 
nízkych frekvencií. Dokáže rozpoznať okolitý 
hluk, obrátiť smer zvukovej vlny a efektívne ju 
potlačiť a zmeniť tak hluk v pozadí na ticho.

Využíva službu Siri/Google Now
Najnovšie slúchadlá Philips s funkciou 
Bluetooth sú kompatibilné so službou Siri 
a Google Now, vďaka čomu je používanie 
vášho virtuálneho asistenta ešte jednoduchšie. 
Na aktiváciu služby Siri na iPhone alebo služby 
Google Now na zariadení s Androidom 
jednoducho stačí stlačiť tlačidlo na slúchadle.

Kompaktné skladanie

Kompaktná sklopná konštrukcia z nich robí 
dokonalého spoločníka na cesty.
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Zvuk
• Frekvenčný rozsah: 10 – 22 000 Hz
• Impedancia: 16 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiová
• Maximálny príkon: 30 mW
• Citlivosť: 105 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Akustický systém: Uzatvorený
• Membrána: PET

Pripojiteľnosť
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verzia rozhrania Bluetooth: 4,0
• Maximálny rozsah: Až do 10 m
• Pripojenie kábla: jednostranný
• Vyhotovenie konektorov: pozlátené
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Príslušenstvo
• Audiokábel: Pribalený 1,2 m audiokábel
• Stručná príručka spustenia: Pribalené
• USB kábel: Pribalený na nabíjanie
• Adaptér na pripojenie v lietadle: Pribalené

Vybavenie a vlastnosti
• Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor, 

Odmietnutie hovoru, Opätovné vytočenie 
posledného čísla, Stlmenie mikrofónu, Podržať 
hovor, Prepínanie medzi hovorom a hudbou

• Ovlád. hlasitosti: áno

Príkon
• Typ batérie: LI-Polymér
• Nabíjateľná: áno

• Doba prehrávania hudby: 16* hod
• Pohotovostný čas: 45* hod.
• Čas hovoru: 15* hod.

Rozmery balenia
• EAN: 69 25970 70434 2
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,4 x 19,9 x 5 cm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,6 x 7,8 x 2 palec
• Hmotnosť brutto: 0,323 kg
• Hmotnosť brutto: 0,712 lb
• Hmotnosť netto: 0,232 kg
• Hmotnosť netto: 0,511 lb
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Hmotnosť obalu: 0,091 kg
• Hmotnosť obalu: 0,201 lb
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 2,432 lb
• Hmotnosť brutto: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 8 x 6,4 x 8,5 palec
• Hmotnosť netto: 1,534 lb
• Hmotnosť netto: 0,696 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 0,898 lb
• Hmotnosť obalu: 0,407 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

6,3 x 7,1 x 1,5 palec
• Rozmery produktu (Š x V x H): 16 x 18 x 3,8 cm
• Hmotnosť: 0,232 kg
• Hmotnosť: 0,511 lb
•
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* Skutočné výsledky sa môžu líšiť
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