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 απόλυτος ήχος, με ή χωρίς καλώδια
ε πολυτελή FloatingCushions
 κορυφαίοι οδηγοί και η ψηφιακή βελτίωση προσφέρουν δυνατά μπάσα και καθαρό ήχο. 
 τα πολυτελή FloatingCushions, που επιτρέπουν την πλήρη πολυκατευθυντική προσαρμογή 
ν ακουστικών, είναι ιδανικά για ευχάριστη ακρόαση, με ή χωρίς καλώδια

Κορυφαία ποιότητα ήχου
• Η ψηφιακή ενίσχυση αποκαλύπτει κρυμμένες νότες και λεπτομέρειες.
• Τα ηχεία υψηλής ποιότητας προσφέρουν ήχο κορυφαίων επιδόσεων

Εξασφαλίστε απόλυτη κατανόηση
• Ψηφιακή μείωση θορύβου, για πιο καθαρές κλήσεις

Σχεδιασμένο να ταιριάζει σε σας και το στυλ σας
• Εξαιρετικά μαλακά επικαλύμματα αυτιών με απομόνωση ήχου
• Άνετη και φυσική εφαρμογή, με τα πολυτελή FloatingCushions που διαθέτουν επένδυση 
από μαλακό αφρολέξ

• Ενσωματωμένο στήριγμα κεφαλής με λεπτό σχεδιασμό

Τέλος στην ακαταστασία
• Έλεγχος έντασης ήχου, επιλογής κομματιών και εναλλαγής λειτουργίας, με μικρόφωνο, για 
εύκολη μουσική ψυχαγωγία και κλήσεις

Γενικής χρήσης: συσκευές με Bluetooth ή υποδοχή 3,5 χιλ.
• Συμβατό με Bluetooth Stereo HSP / HFP / A2DP



 Συμβατό με BT HSP/HFP
Η τεχνολογία Bluetooth αντικαθιστά τα 
καλώδια. Το Bluetooth είναι παγκόσμιο 
πρότυπο, επομένως οι συσκευές Bluetooth 
διαφορετικών κατασκευαστών μπορούν να 
αλληλεπιδρούν χρησιμοποιώντας ένα κοινό 
προφίλ Bluetooth. Τα HSP (προφίλ 
ακουστικών) και HFP (προφίλ handsfree) 
είναι τα απαιτούμενα προφίλ για τις τυπικές 
λειτουργίες ακουστικών Bluetooth. Αν το 
κινητό σας τηλέφωνο είναι συμβατό με τα 
προφίλ HSP ή HFP, τα ακουστικά θα 
δουλέψουν άψογα.

Άνεση που διαρκεί

Τα πολυτελή εξαιρετικά μαλακά 
επικαλύμματα αυτιών σας επιτρέπουν να 
φοράτε τα ακουστικά σας όσες ώρες θέλετε 
με απίστευτη άνεση.

Πολυτελή FloatingCushions

Η πρωτοποριακή και πολυτελής σχεδίαση 
των FloatingCushion αυτών των ακουστικών 
της Philips επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση 
των ακουστικών σε πολλαπλές 
κατευθύνσεις, χωρίς να απαιτείται η 
παραδοσιακή δομή C. Το αποτέλεσμα είναι 
άνετη σχεδίαση που εξασφαλίζει άριστη 
σταθερότητα, εφαρμόζοντας μια 
ομοιόμορφα κατανεμημένη πίεση στο κεφάλι 
και τα αυτιά του χρήστη και γράφοντας 
ιστορία στο θέμα της άνεσης και της 
εφαρμογής.

Ψηφιακή βελτίωση

Δυνατά, κορυφαία μπάσα, χάρη στους 
οδηγούς υψηλής απόδοσης και στην 
ψηφιακή βελτίωση.

Στήριγμα κεφαλής με λεπτό σχεδιασμό

Το ενσωματωμένο στήριγμα κεφαλής με το 
λεπτό σχεδιασμό προσφέρει άνετη 
εφαρμογή

Έξυπνα στοιχεία ελέγχου

Εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε μουσική και 
κλήσεις, με τα έξυπνα στοιχεία ελέγχου

Με ή χωρίς καλώδια

Επιλογή ασύρματης ακρόασης Bluetooth ή 
ακρόασης με χρήση βύσματος 3,5 χιλιοστών.
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Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Μέχρι 15 m
• Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.

Ρεύμα
• Χρόνος ομιλίας: 9 ώρες
• Χρόνος αναμονής: 200 ώρες
• Μουσική αναπαραγωγή: 9 ώρ.
• Επαναφορτιζόμενη
• Τύπος μπαταρίας: Πολυμερών λιθίου
• Βάρος μπαταρίας: 10,6 γρ.

Ήχος
• Εύρος συχνοτήτων: 18 - 21 000 Hz
• Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 103 dB

Ευκολία
• Έλεγχος έντασης ήχου
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Απόρριψη κλήσης, Επανάκληση 
τελευταίου αριθμού, Φωνητική κλήση, Σίγαση 
μικροφώνου, Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων και 
μουσικής

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB: Συμπεριλαμβάνεται για φόρτιση
• Καλώδιο ήχου: Καλώδιο ήχου 1,2 μ. για 
λειτουργία πτήσης

• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Οδηγός γρήγορης 
έναρξης

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

14,9 x 17,8 x 7 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

5,9 x 7,0 x 2,8 ίντσες
• Βάρος: 0,14 κ.
• Βάρος: 0,309 lb

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 20 x 8 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

7,7 x 7,9 x 3,1 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,213 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,470 lb
• Μεικτό βάρος: 0,356 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,785 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,143 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,315 lb
• EAN: 69 23410 71582 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25,5 x 20,8 x 22,4 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

10,0 x 8,2 x 8,8 ίντσες
• Καθαρό βάρος: 0,639 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,409 lb
• Μεικτό βάρος: 1,379 κ.
• Μεικτό βάρος: 3,040 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,740 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71582 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
•
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