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wireless

Dopasowanie dokanałowe
Monitor tętna
Zakładki na uszy lub skrzydełka
Czyszczenie UV
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gaj szybciej. Skacz wyżej. Te sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone w 

łączane zakładki na uszy, które zapewniają doskonałe dopasowanie. Energetyzujący dźwięk pozwala 

pić się na treningu, a wbudowany czujnik tętna pomaga trenować w rytm Twojego ciała.

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji.
• Elastyczne dopasowanie. Zakładki na uszy lub elastyczne skrzydełka
• Słuchaj swojego ciała z czujnikiem tętna
• Idź na całość, zachowaj świeżość. Czyszczenie UV
• Odporność na kurz i wodę klasy IP57

Od ulubionej playlisty po ważny telefon
• Przywróć dźwięki otoczenia, kiedy chcesz – z trybem Awareness
• Przełączaj się między słuchawkami, kiedy chcesz – z trybem mono
• Dźwięk dostosowany do uprawiania sportu. Neodymowe przetworniki akustyczne 9 mm
• Dotykowe elementy sterujące. Wbudowany mikrofon. Łatwe parowanie

Od siłowni po ulicę
• Magnetyczne etui z funkcją ładowania. Do 24 godzin odtwarzania
• 6 godzin odtwarzania po jednym naładowaniu
• Ładuj przez 15 minut i trenuj dodatkową godzinę
• Monitoruj swoją wydajność i nie tylko. Aplikacja Philips Headphones



 Zakładki na uszy lub skrzydełka

Zdejmowane elastyczne skrzydełka zapewniają 
pewne dopasowanie podczas treningów o 
niskim i średnim natężeniu. Zdejmowane 
zakładki na uszy zapewniają, że słuchawki 
pozostaną na swoim miejscu podczas cięższych 
treningów. Wybierz kolor zakładki na uszy lub 
skrzydełka, które pasują do Twojego stylu.

Monitor tętna

Trenuj mądrzej dzięki czujnikowi tętna, który 
jest zgodny z popularnymi aplikacjami fitness i 
aplikacją Philips Headphones. Jeśli wybrana 
aplikacja obsługuje aktualizacje na bieżąco, 
podczas treningu usłyszysz w słuchawkach 
odczyty tętna. Będziesz wiedzieć, kiedy możesz 
dać z siebie więcej, a kiedy należy odpuścić.

Czyszczenie UV

Podnoś ciężary. Ruszaj na bieżnię. Bez względu 
na to, jak lubisz podnosić poziom endorfin w 

swoim ciele, z tymi słuchawkami możesz pocić 
się do woli! Po zakończeniu wystarczy wyjąć 
słuchawki z futerału, a cykl czyszczenia UV 
usunie do 99% bakterii.

Tryb Awareness

Chcesz porozmawiać ze swoimi znajomymi na 
siłowni? Włącz tryb Awareness i rozmawiaj 
bez zdejmowania słuchawek. Jeśli musisz 
odebrać telefon, tryb mono umożliwia 
rozmowę przy użyciu jednego elementu 
dousznego, a także przełączanie się między 
słuchawkami dousznymi bez utraty słowa.

Wodoodporność / odporność na kurz 
IP57

Klasa IP57 oznacza, że te sportowe słuchawki 
mogą być używane podczas najcięższych 
treningów. Chcesz bez przerwy słuchać swojej 
treningowej listy odtwarzania? Te słuchawki 
możesz nawet wziąć ze sobą pod prysznic. Po 
zakończeniu, gdy słuchawki są suche, należy je 
przechowywać w miękkim etui.

Łatwe sterowanie i parowanie

Dotknij słuchawek, aby wstrzymać 
odtwarzanie listy odtwarzania, odebrać 
połączenie i wybudzić asystenta głosowego 
telefonu. Słuchawki są gotowe do sparowania 
natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth. Po 
sparowaniu zapamiętują ostatnie urządzenie, z 
którym zostały sparowane.

24 godzin odtwarzania
Uzyskaj czysty dźwięk, mocne basy i 6 godzin 
odtwarzania, a przenośna ładowarka zapewni 
jeszcze 18 dodatkowych godzin. Potrzebujesz 
dodatkowej mocy? Szybkie, 15-minutowe 
ładowanie zapewnia kolejną godzinę 
odtwarzania.

Aplikacja Philips Headphones
Możesz skorzystać z aplikacji Philips 
Headphones, aby śledzić tętno podczas 
ćwiczeń lub uzyskać podsumowanie po 
zakończeniu treningu. Chcesz poprawić jakość 
muzyki, do której trenujesz? Aplikacja 
umożliwia także wzmocnienie basów, 
zmniejszenie tonów wysokich lub wybór 
jednego z zaprogramowanych stylów dźwięku.
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Zalety
Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dopasowanie dokanałowe Monitor tętna, Zakładki na uszy lub skrzydełka, Czyszczenie UV
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Dźwięk
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 9,2 mm
• Czułość: 105 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Funkcje ANC
• Tryb Awareness

Telekomunikacja
• Mikrofon do rozmów: 2 mikrofony
• Mikrofon ENC

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

Udogodnienia
• Obsługa aplikacji Philips Headphones
• Możliwa aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego
• Monitorowanie tętna
• Czyszczenie UV
• Odporność na wodę: IP57
• Tryb mono dla TWS
• Regulacja głośności
• Typ elementów sterujących: Dotykowy

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

Silikonowa końcówka douszna, Końcówka 
skrzydełka

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 6 + +18 godz.
• Czas rozmów: 6 godz.
• Typ akumulatora (element douszny): Akumulator 

litowo-polimerowy (wbudowany)
• Pojemność akumulatora (element douszny): 

55 mAh
• Typ akumulatora (etui do ładowania): Akumulator 

litowo-polimerowy (wbudowany)
• Pojemność akumulatora (obudowa): 550 mAh
• Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 

200 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.
• Szybki czas ładowania: 15 min na 1 godz.

• Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
• Waga akumulatora (całkowita): 14,18 g
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Asystent głosowy
• Obsługa asystenta głosowego
• Aktywacja asystenta głosowego: sterowany 

głosowo
• Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, 

Asystent Google

Akcesoria
• Karabinek
• Odłączany zaczep na ucho: 3 pary
• Odłączane końcówki skrzydełek: 3 pary
• Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm
• Etui do ładowania
• Nasadki: 3 pary (S/M/L)
• Inne: 1 twardy pokrowiec
• Skrócona instrukcja obsługi

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

16 x 10,1 x 16,4 cm
• Waga brutto: 0,847 kg
• Waga netto: 0,423 kg
• Waga opakowania: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

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

34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Waga brutto: 7,093 kg
• Waga netto: 3,384 kg
• Waga opakowania: 3,709 kg
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

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

7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Waga: 0,08 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 17,3 x 5 cm
• Waga brutto: 0,261 kg
• Waga netto: 0,141 kg
• Waga opakowania: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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Dane techniczne
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