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T
Juo
urh
ään
reenaa entistä älykkäämmin
kse entistä nopeammin. Hyppää entistä korkeammalle. Näissä täysin langattomissa 
eilukuulokkeissa on irrotettavat korvasangat, jotka takaavat erinomaisen istuvuuden. Energisoiva 
i auttaa keskittymään, ja sisäinen sykemittari tukee treenaamista kehoa kuunnellen.

Aina yhtä istuvat.
• Joustava istuvuus. Korvasangat tai kärkiosat
• Kuuntele kehoasi. Sykemittari
• Treenaa kovaa, pysy raikkaana. UV-puhdistus
• IP57 pöly- ja vesisuojattu

Treenisoittolistasta tärkeään puheluun
• Kuule ympäristön äänet halutessasi. Taustaäänitila
• Vaihtele kuulokkeiden välillä tarpeesi mukaan. Monotila
• Urheiluun viritetty ääni. 9 mm:n neodyymielementit
• Kosketusohjaus. Sisäinen mikrofoni. Helppokäyttöinen pariliitos

Salille ja vapaa-aikaan
• Magneettinen latauskotelo. Jopa 24 tuntia toistoaikaa
• 6 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella
• Kun lataat 15 minuuttia, voit treenata vielä yhden tunnin
• Seuraa suoritustasi ja paljon muuta. Philipsin kuulokesovellus



 Korvasangat tai kärkiosat

Kevyen tai keskiraskaan treenin aikana 
joustavat ja vaihdettavat kärkiosat takaavat 
hyvän istuvuuden. Kovemmassa treenissä 
irrotettavat korvasangat varmistavat, että 
nappikuulokkeet pysyvät paikoillaan. Valitse 
korvasankoihin tai kärkiosiin väri, joka sopii 
tyyliisi parhaiten.

Sykemittari

Treenaa fiksummin käyttämällä sykemittaria, 
joka tukee suosittuja harjoittelusovelluksia ja 
Philipsin kuulokesovellusta. Jos sovelluksesi 
päivittyy reaaliaikaisesti, voit kuunnella 
sykelukemiasi samalla kun treenaat. Tiedät, 
milloin on syytä kiristää ja milloin löysätä tahtia.

UV-puhdistus

Pumppaa rautaa. Anna palaa juoksumatolla. 
Miten vain endorfiiniannoksesi nautitkin, nämä 

kuulokkeet vapauttavat sinut hikoilemaan 
kunnolla! Kun lopetat, laitat vain 
urheilukuulokkeet latauskoteloon, ja UV-
puhdistusprosessi poistaa bakteerit jopa 99-
prosenttisesti.

Taustaäänitila

Haluatko kuulla, mitä salikaverit juttelevat? 
Aktivoimalla taustaäänitilan voit keskustella 
ottamatta kuulokkeita pois. Puhelun ajaksi voit 
valita monotilan, jossa käytät yhtä kuuloketta 
puhumiseen ja vaihtelet kuulokkeiden välillä 
menettämättä sanaakaan.

IP57-pöly- ja vesitiivis

IP57-luokitus tarkoittaa, että nämä 
urheilukuulokkeet pysyvät kyydissä 
kovimmassakin treenissä. Haluaisitko jatkaa 
soittolistasi kuuntelua vielä treenin päätyttyä? 
Näitä kuulokkeita voit käyttää jopa suihkussa. 
Kun olet lopettanut ja kuulokkeet ovat kuivat, 
sujautat ne helposti pehmeään kantopussiin.

Helppokäyttöinen ohjaus ja pariliitos

Napauta kuulokkeita, kun haluat keskeyttää 
soittolistasi, vastata puheluihin ja käynnistää 
puhelimen ääniohjauksen. Kuulokkeet ovat 
valmiina tekemään pariliitoksen heti, kun 
kytket Bluetoothin. Aiemmin pariliitetyt 
kuulokkeet muistavat laitteen, johon 
pariliitäntä on viimeksi muodostettu.

24 tunnin toistoaika
Kirkas ääni, voimakas basso, 6 tunnin 
toistoaika, ja helposti kannettava latauskotelo, 
jonka ansiosta saat jopa 18 tuntia ylimääräistä 
toistoaikaa. Tarvitsetko lisäpotkua? Lyhyt 15 
minuutin pikalataus antaa tunnin verran lisää 
toistoaikaa.

Philips Headphones -sovellus
Philipsin kuulokesovelluksella voit mitata 
sykettä treenin aikana tai saada lukemista 
yhteenvedon treenin jälkeen. Haluatko säätää 
treenimusiikkiasi? Sovelluksella voit tehostaa 
bassoa, pehmentää diskanttia tai valita 
esiasetetuista äänityyleistä.
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Ääni
• Impedanssi: 16 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 9,2 mm
• Herkkyys: 105 dB (1 000 Hz)
• Taajuusalue: 20 - 20 000 Hz
• Enimmäisteho: 5 mW
• Ajurityyppi: Dynaamiset

ANC-ominaisuudet
• Taustaäänitila

Tietoliikenne
• Mikrofoni puheluita varten: 2 mikrofonia
• ENC-mikrofoni

Liitännät
• Bluetooth-versio: 5,0
• Tuettu koodekki: AAC, SBC
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
• Langaton lähetystapa: Bluetooth
• Langaton

Käyttömukavuus
• Philips Headphones -sovelluksen tuki
• Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
• Sykkeen seuranta
• UV-puhdistus
• Vedenkestävyys: IP57
• Monotila (TWS)
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Ohjaustapa: Kosketa

Muotoilu
• Väri: Musta
• Tyyli: Nappikuuloke
• Korvaliitinmateriaali: Silikoni
• Korvakiinnitys: Nappikuuloke
• Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Korvasanka, 

Silikoninen korvatyyny, Kärkiosa

Virta
• Musiikin toistoaika: 6 +18 h
• Puheaika: 6 h
• Akkutyyppi (nappikuulokkeet): 

Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
• Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 55 mAh
• Akkutyyppi (latauskotelo): Litiumpolymeeriakku 

(kiinteä)
• Akun kapasiteetti (kotelo): 550 mAh
• Akun kesto valmiustilassa: 200 h
• Latausaika: 2 h

• Nopea lataus: 15 min / 1 h
• Paristojen määrä: 3 kpl
• Akun kokonaispaino: 14,18 g
• ladattava

Ääniavustaja
• Ääniavustajan tuki
• Ääniavustajan käyttöönotto: Ääniohjaus
• Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google 

Assistant

Lisätarvikkeet
• Karabiini
• Irrotettava korvasanka: 3 paria
• Irrotettavat kärkiosat: 3 paria
• Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm
• Latauskotelo
• Korvatyynyt: 3 paria (S/M/L)
• Muuta: 1 kova kotelo
• Pikaopas

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 16 x 10,1 x 16,4 cm
• Kokonaispaino: 0,847 kg
• Nettopaino: 0,423 kg
• Bruttopaino: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Kokonaispaino: 7,093 kg
• Nettopaino: 3,384 kg
• Bruttopaino: 3,709 kg
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Paino: 0,08 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,3 x 5 cm
• Kokonaispaino: 0,261 kg
• Nettopaino: 0,141 kg
• Bruttopaino: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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