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гайте по-бързо. Скачайте по-високо. Тези истински безжични спортни слушалки се отличават 

 свалящи се окачалки за уши за изключително здраво прилягане. Енергизиращият звук ви 

ржи фокусирани, а вграденият пулсомер ви помага да тренирате в синхрон с тялото си.

Гарантирана сигурност.
• Гъвкаво прилягане. Окачалки за уши и накрайници с крилца
• Слушайте тялото си. Пулсомер
• Тренирайте усилено, останете свежи. UV почистване
• IP57 прахоустойчивост и водоустойчивост

От плейлист за фитнес до важен разговор
• Включете звука на околния свят, когато имате нужда. Awareness Mode
• Превключвайте между микрокапсулите, когато е нужно. Моно режим
• Звук, настроен за спорт. 9 мм неодимови мембрани
• Сензорно управление. Вграден микрофон. Лесно сдвояване

От фитнеса до улицата
• Магнитен калъф за зареждане. До 24 часа време на възпроизвеждане
• 6 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане
• Заредете за 15 минути, тренирайте още час
• Следете производителността си и още. Приложение Philips Headphones



 Окачалки за уши и накрайници с 
крилца

За леки до средни интензивни тренировки 
гъвкавите и сваляеми накрайници с крилца 
поддържат здраво прилягане. Когато сте 
готови за по-трудна сесия, сваляемите 
окачалки за уши гарантират, че слушалките 
ви остават неподвижни. Изберете цвета на 
окачалките за уши или накрайниците с 
крилца според вашия стил.

Пулсомер

Тренирайте по-умно благодарение на 
пулсомер, който е съвместим с популярните 
фитнес приложения и приложението Philips 
Headphone. Ако избраното от вас 
приложение поддържа актуализации на 
живо, ще получавате показания за пулса в 
ухото си, докато тренирате. Ще знаете кога 
да тренирате по-усилено и кога да не се 
натоварвате.

UV почистване

Вдигайте тежести. Тренирайте на бягащата 
пътека. Независимо от начина, по който 
обичате да се зареждате с ендорфин, тези 
слушалки ви дават свободата да се 
поизпотите! Когато сте готови, просто 
поставете слушалките в кутията за 
зареждане и цикълът на UV почистване ще 
премахне до 99% от бактериите.

Awareness Mode

Искате ли да чувате другите хора във 
фитнеса? Активирайте Awareness Mode и 
проведете разговор, без да премахвате 
слушалките си. Ако трябва да отговорите на 
обаждане, моно режимът ви позволява да 
използвате една микрокапсула за разговор и 
можете да превключвате между 
микрокапсулите, без да пропускате и една 
дума.

IP57 защита от прах/вода

Стандартът IP57 означава, че тези спортни 
слушалки могат да се справят с най-трудната 

тренировка. Наслаждавате се твърде много 
на плейлиста си за тренировка, за да спрете 
да слушате? Можете дори да носите 
слушалките под душа. Когато приключите и 
слушалките са изсъхнали, съхранявайте ги в 
меката чантичка за носене.

Лесно управление и сдвояване

Докоснете слушалките, за да спрете на 
пауза плейлиста, да отговаряте на 
обаждания и да събудите гласовия асистент 
на телефона си. Слушалките са готови да се 
свържат в момента, в който включите 
Bluetooth. След като са сдвоени, те 
запомнят последното устройство, към 
което са били сдвоени.

24 часа време за възпроизвеждане
Получавате ясен звук, силни баси и 6 часа 
време за възпроизвеждане, а 
ултрапреносимият калъф за зареждане ви 
осигурява до 18 часа допълнително време за 
възпроизвеждане. Нуждаете се от 
допълнително време? Бързо 15-минутно 
зареждане ви предоставя още един час за 
възпроизвеждане.

Приложение Philips Headphones
Можете да използвате приложението Philips 
Headphones, за да следите сърдечния си 
ритъм по време на тренировка или за 
получаване на обобщение след сесията. 
Искате да промените звуците, които 
слушате, докато тренирате? Можете също 
да използвате приложението, за да 
подобрите басите, да намалите високите 
честоти или да изберете от предварително 
зададени стилове на звука.
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Звук
• Импеданс: 16 ома
• Диаметър на високоговорителя: 9,2 мм
• Чувствителност: 105 dB (1 kHz)
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 5 mW
• Тип мембрана: Динамичен

ANC функции
• Awareness mode

Телекомуникация
• Микрофон за обаждания: 2 микрофона
• ENC микрофон

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

Комфорт
• Поддръжка за приложение Philips Headphones
• Възможно е актуализиране на фърмуера
• Пулсомер
• UV почистване
• Водоустойчивост: IP57
• Моно режим за TWS
• Регулиране на силата на звука
• Тип на органите за управление: Осезание

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, Накрайник с крилце

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 6 +18 ч
• Време за разговор: 6 ч
• Тип батерия (Микрокапсула): Литиев полимер 

(вградена)
• Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 

mAh
• Тип батерия (калъф за зареждане): Литиев 
полимер (вградена)

• Капацитет на батерията (Калъф): 550 mAh
• Време за живот на батерията в режим на 
готовност: 200 часа

• Време за зареждане: 2 ч

• Бързо време за зареждане: 15 минути за 1 час
• Брой батерии: 3 бр.
• Тегло на батерията (Общо): 14,18 g
• Акумулаторна

Гласов асистент
• Поддръжка на гласовия асистент
• Активиране на гласовия асистент: Гласово 
управляван

• Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, 
Google Асистент

Аксесоари
• Карабинер
• Подвижна скоба за ухо: 3 двойки
• Сменяеми накрайници с крилца: 3 двойки
• Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм
• Зареждащ калъф
• Накрайници: 3 размера (S/M/L)
• Други: 1 бр. твърд калъф
• Ръководство за бърз старт

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 16 x 10,1 x 16,4 см
• Бруто тегло: 0,847 кг
• Нето тегло: 0,423 кг
• Тегло на опаковката: 0,424 кг
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,8 x 22,5 x 35,8 см
• Бруто тегло: 7,093 кг
• Нето тегло: 3,384 кг
• Тегло на опаковката: 3,709 кг
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

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

7,3 x 5,3 x 3,5 см
• Тегло: 0,08 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 17,3 x 5 см
• Бруто тегло: 0,261 кг
• Нето тегло: 0,141 кг
• Тегло на опаковката: 0,12 кг
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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