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ренирайте по-умно. Във всякакви 
етеорологични условия.
влечете максимума от тренировките си с тези водоустойчиви спортни слушалки. 
лсомерът ви помага да откриете интензивността си, а стимулиращият звук ви помага 
 продължите. Можете да следите прогреса си в приложението Philips Headphones.

Спортни слушалки с пулсомер
• Тренирайте по-умно. Вграден пулсомер
• Енергизиращ звук. 6 часа време на възпроизвеждане при проследяване
• Бързо зареждане. Заредете за 15 минути, тренирайте още час
• Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука

Ясен звук, дълбоки баси, лесно управление
• Мощни 10 мм неодимови мембрани
• Стабилна Bluetooth свързаност. Лесен контрол
• Вграден микрофон. Ясни разговори
• Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви

От фитнеса до улицата
• Водоустойчивост IPX5. Водоустойчивост и защита от изпотяване
• Прилягат перфектно. Включени окачалки за уши и накрайници с крилца
• 3 сменяеми силиконови накрайника за ухо
• Kevlar кабел. Кабелът седи удобно зад врата ви



 Вграден пулсомер
Проследявайте пулса си с вградения пулсомер. 
Сензор в микрокапсулата проследява сърдечния 
ви пулс с точност. Ще знаете кога да дадете 
всичко от себе си и кога да почивате. Съвместим 
с отворени приложения за проследяване на 
фитнес дейности, като Strava, Runkeeper и 
приложението Philips Headphones.

Енергизиращ звук
Бягайте по-бързо, скачайте по-високо. Ритайте 
по-силно. Получавате ясен звук, въздействащи 
баси и 6 часа време на възпроизвеждане дори 
когато проследявате пулса си. Едно зареждане 
отнема 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно 
зареждане ви дава един час време на 
възпроизвеждане.

Окачалки за уши и накрайници с 
крилца
Тренирайте с гъвкавия накрайник с крилца от 
силикон, който прилепва сигурно под линията на 
ухото. Или изберете окачалките за уши, които 
пасват идеално на цялото ви ухо. Избор на 
накрайници за ухо, които ви позволяват да се 
насладите на плътно прилепване в ухото.

Приложение Philips Headphones
Можете да използвате приложението Philips 
Headphones да следите пулса си, докато 
тренирате. Или използвайте приложението, за да 
регулирате звука на музиката си или 
подкастовете, които слушате. Увеличете баса, 
намалете високите честоти или изберете от 
предварително зададени звукови стилове.

Водоустойчивост IPX5.
Тези спортни слушалки имат IPX5 рейтинг на 
водоустойчивост, което означава, че са 
устойчиви на продължително овлажняване. 
Потете се много, тренирайте под дъжда или 
дори ги носете под душа.

Стабилна връзка
Стабилната Bluetooth свързаност гарантира, че 
музиката няма да прекъсва, докато бягате. 
Многофункционалният бутон ви позволява да 
поставяте на пауза плейлисти, да приемате 
повиквания, да регулирате силата на звука или да 
събуждате гласовия асистент на телефона си.
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Звук
• Импеданс: 16 ома
• Диаметър на високоговорителя: 10 мм
• Чувствителност: 98 dB +/–3 dB (1k Hz)
• Максимална входяща мощност: 5 mW
• Тип мембрана: Динамичен
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 5,0
• Максимален обхват: До 10 м
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Микрофон: Вграден микрофон
• Вид безжично предаване: Bluetooth
• Безжични

Комфорт
• Поддръжка за приложение Philips Headphones
• Водоустойчивост: IPX5
• Пулсомер
• Тип на органите за управление: Бутон
• Регулиране на силата на звука

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: За поставяне в ушите
• Материал на наушниците: Силикон
• Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
• Тип прилягане на слушалки за поставяне в 
ухото: Скоба за ухо, Силиконов накрайник за 
ухо

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 6 ч
• Време за разговор: 8 ч
• Тип батерия (слушалки): Литиев полимер 

(вградена)
• Капацитет на батерията (слушалки): 140 mAh
• Време за живот на батерията в режим на 
готовност: 160 ч

• Време за зареждане: 2 ч
• Бързо време за зареждане: 15 минути за 1 час
• Брой батерии: 1 бр.

• Тегло на батерията (Общо): 3 g
• Акумулаторна

Аксесоари
• Кабел за зареждане: USB-C кабел
• Накрайници: 3 размера (S/M/L)
• Сменяеми накрайници с крилца: 1 чифт
• Ръководство за бърз старт

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 12 x 10,5 x 16,7 см
• Бруто тегло: 0,37 кг
• Нето тегло: 0,144 кг
• Тегло на опаковката: 0,226 кг
• GTIN: 2 48 95229 11046 9

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• Външен кашон (л x Ш x В): 43 x 24,8 x 18 см
• Бруто тегло: 3,24 кг
• Нето тегло: 1,152 кг
• Тегло на опаковката: 2,088 кг
• GTIN: 1 48 95229 11046 2

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

5 x 5,9 x 2,8 см
• Тегло: 0,022 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Кутия
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Окачен
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 3,5 см
• Бруто тегло: 0,102 кг
• Нето тегло: 0,048 кг
• Тегло на опаковката: 0,054 кг
• EAN: 48 95229 11046 5

UPC
• UPC: 8 40063 20129 3
•

Спецификации
Безжични спортни слушалки за поставяне в ухото
Вграден пулсомер 6 часа време на възпроизвеждане, Сигурно прилягане, IPX5 устойчивост на вода и 
изпотяване
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