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Brezžične slušalke z 
odpravljanjem šumov

32 mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje
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z kablov, brez šumov in brez kompromisov. Z napredno tehnologijo za aktivno odpravljanje 
ov ActiveShield™ se povsem zatopite v glasbo. S tehnologijo NFC z enim dotikom vzpostavite 

zžično povezavo, uživajte v glasbi in kličite s pametnim upravljalnikom na ušesnih blazinicah.

Umetnost odpravljanja šumov
• Tehnologija ActiveShield™ za odpravljanje šumov odpravi do 97 % šumov

Čist in naraven zvok
• 32 mm pogonske zvočniške enote iz neodima zagotavljajo natančen zvok
• Visokokakovostna povezava Bluetooth 4.0
• Mehke ergonomske blazinice za dolgotrajno udobje

Olajšajte si življenje
• Mikrofon in Bluetooth® 4.0 za priročno prostoročno klicanje
• Z gumbi na ušesni školjki upravljajte klice, glasbo in glasnost
• NFC za enostavno združevanje z enim dotikom
• Akumulatorska baterija omogoča do 16 ur brezžičnega poslušanja glasbe
• Večtočkovni način omogoča poslušanje glasbe in klicanje z dvema napravama hkrati
• Z gumbom na ušesni školjki vklopite Siri in Asistent Google
• Dodaten zvočni kabel omogoča poslušanje glasbe, ko zmanjka energije
• Kompaktno zlaganje za enostavno prenašanje in shranjevanje



 32-mm pogonske enote visoke ločljivosti

Natančno uglašene 32 mm pogonske enote iz 
neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim 
delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo 
odličen in vrhunsko natančen zvok.

Priložen je dodaten zvočni kabel
Slušalke za razliko od večine slušalk z 
odpravljanjem šumov delujejo tudi brez 
baterije in v vsakem okolju predvajajo enako 
vrhunski zvok. Če se baterija izprazni, 
priključite zvočni kabel in nadaljujte s 
poslušanjem najljubše glasbe.

Prostoročno klicanje
Mikrofon in Bluetooth® 4.0 za priročno 
prostoročno klicanje

Večtočkovno

Večtočkovni način vam omogoča povezavo 
slušalk Bluetooth Philips z dvema napravama 
Bluetooth hkrati. Enostavno združite napravi 
ter predvajajte filme in glasbo, med tem pa 
enostavno sprejemajte klice.

Akumulatorska baterija
Zagotovite si 16 ur neprekinjenega predvajanja 
glasbe, tudi z vklopljeno povezavo Bluetooth in 

aktivnim odpravljanjem šumov, oziroma 28 ur 
samo s povezavo Bluetooth in 33 ur samo z 
aktivnim odpravljanjem šumov.

NFC za enostavno združevanje

Enostavno združevanje NFC omogoča 
povezavo slušalk Bluetooth® s katerokoli 
napravo Bluetooth – z enim samim dotikom.

Upravljanje z gumbi

Z gumbi na desni ušesni školjki lahko z dotikom 
upravljate glasbo in klice.

Mehke ergonomske blazinice

Mehke ergonomske blazinice za dolgotrajno 
udobje

ActiveShield™

Tehnologija ActiveShield™ za aktivno 
odpravljanje šumov ima povratna mikrofona za 
odpravljanje nizkih frekvenc. Zaznava šume iz 
okolice in obrača zvočne valove, da jih 
učinkovito odpravlja in šume iz ozadja 
pretvarja v tišino.

Primerno za Siri/Asistent Google
Najnovejše slušalke Bluetooth Philips 
podpirajo storitvi Siri in Asistent Google, kar 
omogoča še enostavnejšo uporabo virtualnega 
asistenta. S pritiskom gumba na ušesni školjki 
vklopite Siri na iPhonu ali Asistenta Google na 
napravah Android.

Kompaktno zlaganje

Zaradi kompaktne zložljive strukture je idealen 
sopotnik.
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Zvok
• Frekvenčni razpon: 10–22.000 Hz
• Impedanca: 16 ohmov
• Tip magneta: Neodim
• Največja vhodna moč: 30 mW
• Občutljivost: 105 dB
• Premer zvočnika: 32 mm
• Akustični sistem: Zaprt
• Opna: PET

Povezljivost
• Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Različica Bluetooth: 4,0
• Največji doseg: Do 10 m
• Kabelska povezava: enostransko
• Zaključna obdelava konektorja: pozlačeno
• Dolžina kabla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Dodatna oprema
• Zvočni kabel: Dodaten 1,2-metrski zvočni kabel
• vodnik za hiter začetek: Priloženo
• Kabel USB: Priložen za polnjenje
• Adapter za letalo: Priloženo

Priročnost
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, 

Zavrnitev klica, Ponovno izbiranje zadnje številke, 
Izklop mikrofona, Čakajoči klic, Preklapljanje med 
klicem in glasbo

• Regulacija glasnosti

Napajanje
• Tip baterije: Litij-polimerna
• Za polnjenje
• Čas predvajanja glasbe: 16* h

• Čas pripravljenosti: 45* ur
• Čas pogovora: 15* ur

Dimenzije embalaže
• EAN: 69 25970 70434 2
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,4 x 19,9 x 5 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

7,6 x 7,8 x 2 palec
• Bruto teža: 0,323 kg
• Bruto teža: 0,712 lb
• Neto teža: 0,232 kg
• Neto teža: 0,511 lb
• Število priloženih izdelkov: 1
• Teža embalaže: 0,091 kg
• Teža embalaže: 0,201 lb
• Vrsta embalaže: Karton
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Bruto teža: 2,432 lb
• Bruto teža: 1,103 kg
• Številka GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Outer carton (L x Š x V): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Outer carton (L x Š x V): 8 x 6,4 x 8,5 palec
• Neto teža: 1,534 lb
• Neto teža: 0,696 kg
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Teža embalaže: 0,898 lb
• Teža embalaže: 0,407 kg

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 6,3 x 7,1 x 1,5 palec
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 16 x 18 x 3,8 cm
• Teža: 0,232 kg
• Teža: 0,511 lb
•
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* Dejanski rezultati se lahko razlikujejo
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