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A
Ale
de
co
ntrenează-te mai inteligent
argă mai rapid. Sari mai sus. Aceste căşti pentru sport true wireless sunt prevăzute cu suporturi 

taşabile pentru urechi pentru o fixare extrem de sigură. Sunetul energizant te menţine 
ncentrat, iar monitorul cardiac integrat te ajută să te antrenezi în armonie cu corpul tău.

Fixare sigură în orice situaţie.
• Potrivire flexibilă. Suporturi pentru urechi sau vârfuri cu aripioară
• Ascultă-ţi corpul. Monitor cardiac
• Antrenează-te intens, rămâi împrospătat. Curăţare cu UV
• Grad IP57 de rezistenţă la praf și apă

De la lista de melodii pentru antrenament până la apelul vital
• Lasă lumea să pătrundă atunci când ai nevoie. Modul de conștientizare
• Comută între căștile intraauriculare după cum ai nevoie. Mod mono
• Sunet adaptat pentru sport. Difuzoare de 9 mm din neodim
• Comenzi tactile. Microfon încorporat. Asociere ușoară

De la sală pe stradă
• Toc de încărcare magnetic. Până la 24 de ore de redare
• 6 de ore de redare la o singură încărcare
• Încarcă 15 minute, antrenează-te încă o oră
• Monitorizează-ţi performanţele și multe altele. Aplicaţia Philips Headphones



 Suporturi de urechi/aripioare

Pentru antrenamente de intensitate ușoară 
până la medie, vârfurile flexibile și detașabile cu 
aripioară asigură o fixare sigură. Când te simţi 
pregătit pentru o sesiune mai dificilă, 
suporturile detașabile pentru urechi menţin 
elementele auriculare în poziţie. Alege o 
culoare potrivită pentru stilul tău pentru 
suporturile pentru ureche sau vârfurile cu 
aripioară.

Monitor cardiac

Antrenează-te mai inteligent cu un monitor 
cardiac care este compatibil cu aplicaţiile de 
fitness populare și cu aplicaţia Philips 
Headphones. Dacă aplicaţia pe are o alegi 
acceptă actualizări în timp real, vei obţine citiri 
ale pulsului rostite în ureche în timp ce te 
antrenezi. Veţi ști când să te antrenezi mai 
intens și când să reduci ritmul.

Curăţare cu UV

Ridică greutăţi. Aleargă pe bandă. Indiferent 
cum îţi place să-ţi iei doza de endorfine, aceste 
căști îţi oferă libertatea de a transpira! Când ai 
terminat, este suficient să pui elementele 
auriculare în tocul de încărcare, iar un ciclu de 
curăţare UV va elimine până la 99 % din 
bacterii.

Mod de conștientizare

Vrei să-i auzi pe ceilalţi colegi de la sală? 
Activează modul de conștientizare și poartă o 
conversaţie fără a scoate căștile. Dacă trebuie 
să răspunzi la un apel, modul mono îţi permite 
să folosești o singură cască intraauriculară 
pentru a vorbi și poţi comuta între căștile 
intraauriculare fără a pierde un cuvânt.

Protecţie împotriva prafului/apei IP57

Clasa IP57 indică faptul că aceste căști pentru 
sport pot rezista la cele mai dure 

antrenamente. Îţi place prea mult lista cu 
melodii pentru antrenament pentru a te opri 
din ascultat? Poţi să poţi căștile chiar și la duș. 
După ce ai terminat și căștile sunt uscate, 
depozitează-le în husa moale de transport.

Control și asociere facile

Atinge căștile pentru a întrerupe lista de 
redare, a răspunde la apeluri și a activa 
asistentul vocal al telefonului. Căștile sunt gata 
de asociere imediat ce activezi funcţia 
Bluetooth. Odată asociate, își amintesc ultimul 
dispozitiv cu care au fost asociate.

24 de ore de redare
Beneficiază de sunet clar, bas energic și 6 ore 
de redare – iar tocul de încărcare ultraportabil 
îţi oferă până la 18 ore suplimentare de redare. 
Ai nevoie de puţin mai mult? O încărcare 
rapidă de 15 minute îţi asigură încă o oră de 
redare.

Aplicaţia Philips Headphones
Poţi utiliza aplicaţia Philips Headphones pentru 
a-ţi monitoriza pulsul în timpul 
antrenamentelor sau pentru a obţine un 
rezumat după sesiune. Vrei să reglezi sunetul 
pentru antrenamente? Poţi folosi aplicaţia și 
pentru a îmbunătăţi basul, a atenua tonalitatea 
sunetelor înalte sau a alege din stilurile de 
sunet presetate.
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Sunet
• Impedanţă: 16 Ohm
• Diametru difuzor: 9,2 mm
• Sensibilitate: 105 dB (1 KHz)
• Gamă de frecvenţe: 20 - 20000 Hz
• Putere maximă de intrare: 5 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Caracteristici ANC
• Mod Conștientizare

Telecomunicaţii
• Microfon pentru apeluri: 2 microfoane
• Microfon ENC

Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Codec acceptat: AAC, SBC
• Rază maximă: Până la 10 m
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Microfon: Microfon încorporat
• Tip de transmisie wireless: Bluetooth
• Wireless

Confort
• Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
• Actualizări de firmware posibile
• Monitor cardiac
• Curăţare cu UV
• Rezistenţă la apă: IP57
• Mod mono pentru TWS
• Controlul volumului
• Tip de comenzi: Tactile

Design
• Culoare: Negru
• Stil de purtare: Intraauriculare
• Material de contact: Silicon
• Fixare auriculară: Intraauriculare
• Tip de fixare intraauriculară: Suport pentru ureche, 

Capac auricular din silicon, Vârf cu aripioară

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 6 +18 h
• Timp de convorbire: 6 ore
• Tip de baterie (cască): Litiu-polimer (încorporată)
• Capacitatea bateriei (cască): 55 mAh
• Tip de baterie (toc de încărcare): Litiu-polimer 

(încorporată)
• Capacitatea bateriei (toc): 550 mAh
• Durată de utilizare a bateriei în standby: 200 ore
• Durată de încărcare: 2 h
• Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 1 h

• Număr de baterii: 3 buc.
• Greutatea bateriei (totală): 14,18 g
• Reîncărcabilă

Asistent vocal
• Compatibilitate cu asistenţi vocali
• Activarea asistentului vocal: Control vocal
• Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent 

Google

Accesorii
• Carabinieră
• Suport detașabil: 3 perechi
• Vârfuri cu aripioară detașabile: 3 perechi
• Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
• Toc de încărcare
• Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
• Altele: 1 husă rigidă
• Ghid de utilizare rapidă

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie interioară (L x L x Î): 16 x 10,1 x 16,4 cm
• Greutate brută: 0,847 kg
• Greutate netă: 0,423 kg
• Greutate proprie: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 24
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Greutate brută: 7,093 kg
• Greutate netă: 3,384 kg
• Greutate proprie: 3,709 kg
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Greutate: 0,08 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,3 x 5 cm
• Greutate brută: 0,261 kg
• Greutate netă: 0,141 kg
• Greutate proprie: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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