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Sportowe, 
bezprzewodowe słuchawki 
dokanałowe

Wbudowany czujnik tętna
6 godzin odtwarzania
Pewne dopasowanie
Odporność na wodę pot klasy 
IPX5
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T
p
Da
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renuj mądrzej w każdej 
ogodzie.
j z siebie wszystko na treningu dzięki tym wodoodpornym słuchawkom sportowym. 
ujnik tętna pomaga dostosować intensywność, a energetyzujący dźwięk pobudza do 
iałania. Postępy można śledzić w aplikacji Philips Headphones.

Sportowe słuchawki z czujnikiem tętna
• Trenuj mądrzej. Wbudowany czujnik tętna
• Energetyzujący dźwięk. 6 godzin odtwarzania podczas monitorowania
• Szybkie ładowanie w 15 minut — dodatkowa godzina treningu
• Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie dźwiękiem

Czysty dźwięk, potężny bas, łatwe sterowanie
• Mocne 10-milimetrowe przetworniki neodymowe
• Stabilna łączność Bluetooth. Łatwe sterowanie
• Wbudowany mikrofon. Wyraźne rozmowy
• Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie

Z siłowni na ulicę
• Wodoodporność klasy IPX5: odporność na wodę i pot
• Dopasowanie, którego potrzebujesz. W zestawie zakładki na uszy i skrzydełka
• 3 wymienne silikonowe nakładki końcówek dousznych
• Przewód kevlarowy wygodnie leży na szyi



 Wbudowany czujnik tętna
Monitoruj swoje tętno dzięki wbudowanemu 
czujnikowi. Umieszczony w słuchawce czujnik 
umożliwia precyzyjne monitorowanie tętna. 
Będziesz wiedzieć, kiedy dać z siebie wszystko, a 
kiedy odpocząć. Zgodność z darmowymi aplikacjami 
do monitorowania sprawności fizycznej, takimi jak 
Strava, RunKeeper oraz Philips Headphones.

Energetyzujący dźwięk
Biegaj szybciej. Skacz wyżej. Uderzaj mocniej. 
Wyraźny dźwięk, mocne basy i 6 godzin odtwarzania 
— nawet podczas monitorowania tętna. Jedno 
ładowanie przez złącze USB-C trwa 2 godziny, a 
szybkie 15 minutowe ładowanie zapewnia kolejną 
godzinę odtwarzania.

Zakładki na uszy i skrzydełka
Korzystaj z elastycznych skrzydełek wykonanych z 
silikonu, które bezpiecznie przylegają do krawędzi 
ucha. Możesz też wybrać zakładki na uszy, które 
wygodnie spoczywają na uchu. Różne nakładki 
końcówek dousznych umożliwiają idealne 
dopasowanie do wnętrza ucha.

Aplikacja Philips Headphones
Skorzystaj z aplikacji Philips Headphones, aby 
monitorować tętno podczas treningu. Możesz też 
skorzystać z aplikacji, aby dostosować dźwięk 
odtwarzanej muzyki lub podcastów. Wzmocnij basy, 
zmniejsz tony wysokie lub wybierz jeden z 
zaprogramowanych stylów dźwięku.

Wodoodporność klasy IPX5
Te sportowe słuchawki mają klasę wodoodporności 
IPX5, co oznacza, że są odporne na długotrwałe 
zamoczenie. Żaden pot ani woda nie są im straszne 
— możesz trenować w nich w deszczu, a nawet 
wejść z nimi pod prysznic.

Stabilne połączenie
Stabilne połączenie Bluetooth gwarantuje, że 
podczas biegu nie ominie Cię żadna nuta. Przycisk 
wielofunkcyjny umożliwia wstrzymywanie list 
odtwarzania, odbieranie połączeń, regulację 
głośności oraz aktywację asystenta głosowego 
telefonu.
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Dźwięk
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 10 mm
• Czułość: 98 dB +/- 3 dB (1 kHz)
• Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
• Bezprzewodowy

Udogodnienia
• Obsługa aplikacji Philips Headphones
• Odporność na wodę: IPX5
• Monitorowanie tętna
• Typ elementów sterujących: Przycisk
• Regulacja głośności

Projekt
• Kolor: Czarny
• Sposób noszenia: Dokanałowe
• Element łączący ucho: Silikon
• Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
• Typ dopasowania do ucha: Zaczep na ucho, 

Silikonowa końcówka douszna

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 6 godz.
• Czas rozmów: 8 godz.
• Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator 

litowo-polimerowy (wbudowany)
• Pojemność akumulatora (słuchawki): 140 mAh
• Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 

160 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.
• Szybki czas ładowania: 15 min na 1 godz.
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
• Waga akumulatora (całkowita): 3 g
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Akcesoria
• Przewód do ładowania: Przewód USB-C
• Nasadki: 3 pary (S/M/L)
• Odłączane końcówki skrzydełek: 1 para
• Skrócona instrukcja obsługi

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

12 x 10,5 x 16,7 cm
• Waga brutto: 0,37 kg
• Waga netto: 0,144 kg
• Waga opakowania: 0,226 kg
• GTIN: 2 48 95229 11046 9

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43 x 24,8 x 18 cm
• Waga brutto: 3,24 kg
• Waga netto: 1,152 kg
• Waga opakowania: 2,088 kg
• GTIN: 1 48 95229 11046 2

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

5 x 5,9 x 2,8 cm
• Waga: 0,022 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Waga brutto: 0,102 kg
• Waga netto: 0,048 kg
• Waga opakowania: 0,054 kg
• EAN: 48 95229 11046 5

UPC
• UPC: 8 40063 20129 3
•

Dane techniczne
Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Wbudowany czujnik tętna 6 godzin odtwarzania, Pewne dopasowanie, Odporność na wodę pot klasy IPX5

http://www.philips.com

