
 

 

„Philips“
Tikrai belaidės sportinės 
ausinės

Įdedamos į ausis ausinės
Pulso dažnio monitorius
Ausų kabliukai/sparno formos 
antgaliai
Valymas UV spinduliais
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kite greičiau. Šokite aukščiau. Šios tikrai belaidės sportinės ausinės turi nuimamus ausų 
bliukus, kurie puikiai prilaiko ausines. Energingas garsas padeda sutelkti dėmesį, o 
ontuotas pulso dažnio monitorius padeda treniruotis atsižvelgiant į kūną galimybes.

Tvirtai laikosi, kad ir ką veiktumėte.
• Pritaikomas įdėjimas. Ausų kabliukai ar sparno formos antgaliai
• Klausykite savo kūno. Pulso dažnio monitorius
• Sportuokite sunkiai, išlikite žvalūs. Valymas UV spinduliais
• IP57 atsparumas dulkėms ir vandeniui

Nuo treniruotės grojaraščio iki gyvybiškai svarbaus skambučio
• Įsileiskite pasaulį, kai to reikia. Aplinkos garsų režimas
• Perjunkite ausines pagal poreikį. Režimas „Mono“
• Sportui suderintas garsas. 9 mm neodimio garsiakalbiai
• Jutikliniai valdikliai. Integruotas mikrofonas. Paprastas siejimas

Nuo sporto salės iki gatvės
• Magnetinis įkrovimo dėklas. Veikia iki 24 val.
• 6 val. veikimo trukmė įkrovus vieną kartą
• Kraukite 15 min., treniruokitės papildomą valandą
• Stebėkite, kaip jums sekasi, ir dar daugiau. „Philips“ ausinių programa



 Ausų kabliukai/sparno formos antgaliai

Lengvo ir vidutinio intensyvumo treniruočių 
metu lankstūs ir nuimami sparno formos 
antgaliai tvirtai laikosi ausyse. Jei norite 
treniruotis sunkiau, nuimami ausų kabliukai 
tikrai išlaikys ausines vietoje. Pasirinkite savo 
stiliui tinkamą ausų kabliuko ar sparno formos 
antgalio spalvą.

Pulso dažnio monitorius

Treniruokitės išmaniau su pulso dažnio 
monitoriumi, suderinamu su populiariomis 
kūno rengybos programomis ir „Philips“ 
ausinių programa. Jei pasirinkta programa 
veikia su tiesioginiais naujiniais, treniruodamiesi 
ausyje išgirsite pulso dažnio rodmenis. 
Žinosite, kada stengtis labiau ir kada lėtinti 
tempą.

Valymas UV spinduliais

Kelkite sunkiai. Skuoskite bėgimo takeliu. Kad 
ir kaip norėtumėte pagreitinti endorfinu, su 
šiomis ausinėmis galite prakaituoti į valias! Kai 
baigsite, tiesiog įdėkite ausines į įkrovimo dėklą 
ir valymo UV spinduliais ciklo metu bus 
sunaikinta iki 99 % bakterijų.

Aplinkos garsų režimas

Norite girdėti treniruočių draugus? Įjunkite 
aplinkos garsų režimą ir kalbėkitės neišimdami 
ausinių. Jei reikia atsiliepti į skambutį, 
naudodami monofoninį režimą galite kalbėti 
įsidėję vieną ausinę ir galite perjungti ausines 
nepraleisdami nė žodžio.

IP57 apsauga nuo dulkių / vandens

IP57 vertinimas reiškia, kad šios sportinės 
ausinės gali ištverti sunkiausią treniruotę. Per 

daug mėgaujatės treniruočių grojaraščiu, kad 
nustotumėte klausytis? Galite net maudytis su 
ausinėmis duše. Kai baigsite ir ausinės bus 
sausos, laikykite jas minkštame maišelyje.

Paprastas valdymas ir siejimas

Palieskite ausines, norėdami pristabdyti 
grojaraštį, atsiliepkite į skambučius ir pažadinti 
telefono pagalbos balsu funkciją. Ausinės 
paruoštos susieti, kai tik įjungiate „Bluetooth“. 
Kartą susiejus jos prisimena paskutinį prietaisą, 
su kuriuo buvo susietos.

Veikia 24 val.
Ausinėse girdėsite aiškų garsą, trankius bosus ir 
jos veiks 6 val., o naudodami ypač nešiojamą 
įkrovimo dėklą papildomai veiks iki 18 val. 
Reikia papildomos energijos? Greitas 15 min. 
įkrovimas suteikia dar vieną veikimo valandą.

„Philips“ ausinių programa
Galite naudoti „Philips“ ausinių programą, 
norėdami stebėti pulso dažnį treniruodamiesi 
arba norėdami gauti santrauką po treniruotės. 
Norite pakoreguoti garsus, kurių klausydami 
treniruojatės? Taip pat galite naudoti 
programą, skirtą žemiesiems dažniams 
sustiprinti, aukštiems garsams pažeminti arba 
pasirinkti iš anksto nustatytų garso stilių.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 9,2 mm
• Jautrumas: 105 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

ANC funkcijos
• Aplinkos garsų režimas

Telekomunikacijos
• Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 mikrofonai
• ENC mikrofonas

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Palaikomas kodekas: AAC, SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Bevielis ryšys

Patogumas
• „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
• Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
• Pulso dažnio stebėjimas
• Valymas UV spinduliais
• Atsparumas vandeniui: IP57
• TWS skirtas režimas „Mono“
• Garsumo reguliatorius
• Valdiklių tipas: Lietimas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Dėvėjimo stilius: Įdedamos į ausis
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Ausinių užkabinimas, 

Silikoninis ausinių antgalis, Sparno formos antgalis

Maitinimas
• Muzikos grojimo trukmė: 6 + 18 val.
• Kalbėjimo laikas: 6 val.
• Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Ličio polimerų 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinė): 55 mAh
• Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio 

polimerų (integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (dėklas): 550 mAh
• Akumuliatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu: 

200 val.
• Įkrovimo laikas: 2 val.
• Greitojo įkrovimo trukmė: Įkrovus 15 min. veikia 1 

val.

• Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
• Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 14,18 g
• Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa
• Pagalbinės balso programos palaikymas
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Valdomas 

balsu
• Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple 

Siri“, „Google Assistant“

Priedai
• Karabinas
• Nuimami ausų lankeliai: 3 poros
• Nuimami sparno formos antgaliai: 3 poros
• Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
• Įkrovimo dėklas
• Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
• Kita: 1 kietas maišelis
• Greitos pradžios vadovas

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 16 x 10,1 x 16,4 cm
• Bendras svoris: 0,847 kg
• Grynasis svoris: 0,423 kg
• Pakuotės svoris: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Bendras svoris: 7,093 kg
• Grynasis svoris: 3,384 kg
• Pakuotės svoris: 3,709 kg
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Svoris: 0,08 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,3 x 5 cm
• Bendras svoris: 0,261 kg
• Grynasis svoris: 0,141 kg
• Pakuotės svoris: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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