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cite hitreje. Skočite višje. Te popolnoma brezžične športne slušalke se s snemljivimi 
esnimi zankami zanesljivo prilegajo. Naj vas energija zvoka ohranja osredotočene, vgrajeni 
rilnik srčnega utripa pa vam bo z nadzorom vašega telesa pomagal do optimalne vadbe.

Da boste vedno varni.
• Prilagodljivo. Ušesne zanke ali stabilizatorji.
• Prisluhnite svojemu telesu. Merilnik srčnega utripa.
• Trenirajte intenzivno in hkrati ostanite osveženi. UV-čiščenje.
• Odpornost na vdor prašnih delcev in vode razreda IP57

Od seznamov predvajanja za vadbo k pomembnim klicem
• Prisluhnite okoliškim zvokom, kadarkoli želite. Način Awareness Mode.
• Preklapljajte med slušalkama. Način Mono.
• Zvok, prilagojen športnim aktivnostim. 9 mm akustične enote iz neodima.
• Upravljanje na dotik. Vgrajeni mikrofon. Enostavno seznanjanje.

Iz telovadnice na ulico
• Magnetni polnilni etui. Do 24-urna avtonomija predvajanja.
• 6 ur predvajanja zvoka po enem polnjenju
• 15-minutno polnjenje omogoča dodatno uro treninga
• Spremljajte učinkovitost vadbe in ostalo. Aplikacija Philips Headphones.



 Ušesne zanke ali stabilizatorji

Za nizko do srednje intenzivno vadbo, pri 
kateri bodo prilagodljivi in snemljivi 
stabilizatorji zagotavljajo vedno zanesljivo 
namestitev. Pri intenzivnejši vadbi bodo 
snemljive ušesne zanke slušalke vedno zadržale 
na mestu. Za popolno ujemanje z vašim slogom 
izberite želeno barvo ušesnih zank ali 
stabilizatorjev.

Merilnik srčnega utripa

Z merilnikom srčnega utripa trenirajte 
pametneje. Združljiv je s priljubljenimi 
aplikacijami za spremljanje telesne 
pripravljenosti in aplikacijo Philips 
Headphones. Če vaša izbrana aplikacija podpira 
sprotno posodabljanje podatkov, boste med 
treningom lahko slišali odčitke srčnega utripa. 
Tako boste vedeli, ali morate pospešiti ali 
upočasniti tempo.

UV-čiščenje

Dviganje uteži ali trening na sobnem kolesu. Ne 
glede na to, na kakšen način radi sprožate 
endorfine, se lahko pri uporabi teh slušalk 
dobro preznojite! Ko z vadbo končate, slušalke 
enostavno pospravite v polnilni etui in cikel 
UV-čiščenja bo odstranil do 99 % bakterij.

Način Awareness Mode

Želite slišati sotrpine v telovadnici? Aktivirajte 
Awareness Mode in se pogovarjajte, ne da bi 
vam bilo treba odstraniti slušalke. Če morate 
opraviti klic, način Mono omogoča, da lahko za 
pogovor uporabite le eno slušalko, pri čemer 
lahko preklapljate med slušalkama, ne da bi 
zamudili kakšno besedo.

Zaščita pred prahom in vodo IP57

Razred IP57 pomeni, da lahko te športne 
slušalke prenesejo najintenzivnejšo vadbo. Ali v 

svoji vadbeni glasbi uživati tako močno, da ne 
želite prekiniti poslušanja? Zdaj lahko slušalke 
nosite tudi med tuširanjem. Ko končate, 
slušalke posušite ter jih pospravite v mehko 
prenosno torbico.

Enostavno upravljanje in seznanjanje

Kadar želite začasno zaustaviti predvajanje, 
spreti klic ali priklicati glasovnega pomočnika, 
se slušalk enostavno dotaknite. Slušalke so 
pripravljene na seznanjanje takoj po vklopu 
funkcije Bluetooth. Po seznanjanju si slušalke 
vedno zapomnijo zadnjo napravo, s katero so 
bile seznanjene.

24 ur avtonomije predvajanja
Uživajte v razločljivem zvoku, udarnih nizkih 
tonih in 6-urni avtonomiji, z izjemnim 
prenosnim polnilnim etuijem pa lahko uživate 
še v dodatnih 18 urah predvajanja. Potrebujete 
več energije? S hitrim 15-minutnim polnjenjem 
pridobite dodatno uro avtonomije.

Aplikacija Philips Headphones
Z aplikacijo Philips Headphones lahko med 
vadbo sledite svojemu srčnemu utripu ali pa si 
po vadbi ogledate povzetek aktivnosti. Želite 
med vadbo prilagoditi nastavitve zvoka? Z 
aplikacijo lahko prilagodite nastavitve nizkih in 
visokih tonov ali pa izbirate med 
prednastavljenimi slogi zvoka.
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Zvok
• Impedanca: 16 ohmov
• Premer zvočnika: 9,2 mm
• Občutljivost: 105 dB (1 kHz)
• Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
• Največja vhodna moč: 5 mW
• Vrsta akustične enote: Dinamičen

Značilnosti tehnologije ANC
• Način Awareness Mode

Telekomunikacije
• Mikrofon za klice: 2 mikrofona
• Mikrofon ENC

Povezljivost
• Različica Bluetootha: 5.0
• Podprti kodek: AAC, SBC
• Največji doseg: Do 10 m
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon
• Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
• Brezžična povezava

Priročnost
• Podpora aplikacije Philips Headphones
• Možnost posodob. vdel. pr. opr.
• Merjenje srčnega utripa
• UV-čiščenje
• Vodoodpornost: IP57
• Način Mono za TWS
• Regulacija glasnosti
• Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Zasnova
• Barva: Črna
• Slog nošenja: Ušesna
• Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
• Prileganje ušesom: Ušesna
• Za namestitev v ušesa: Ušesna zanka, Silikonski 

ušesni čepek, Stabilizator

Napajanje
• Čas predvajanja glasbe: 6 + 18 h
• Čas pogovora: 6 ur
• Vrsta baterije (slušalka): Litij-polimerna (vgrajena)
• Zmogljivost baterije (slušalka): 55 mAh
• Vrsta baterije (polnilni etui): Litij-polimerna 

(vgrajena)
• Zmogljivost baterije (etui): 550 mAh
• Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 

200 ur
• Čas polnjenja: 2 h
• Čas hitrega polnjenja: 15 minut za 1 uro

• Število baterij: 3 kosi
• Teža baterije (skupna): 14,18 g
• Za polnjenje

Glasovni pomočnik
• Podpora glasovnega pomočnika
• Aktiviranje glasovnega pomočnika: Glasovno 

upravljanje
• Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, 

Pomočnik Google

Dodatna oprema
• Karabin
• Snemljiva ušesna zanka: 3 pari
• Snemljivi stabilizatorji: 3 pari
• Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm
• Polnilni etui
• Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
• Drugo: 1 trda torbica
• Vodnik za hiter začetek

Notranja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Inner carton (L x Š x V): 16 x 10,1 x 16,4 cm
• Bruto teža: 0,847 kg
• Neto teža: 0,423 kg
• Teža embalaže: 0,424 kg
• Številka GTIN: 2 48 95229 11773 4

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 24
• Outer carton (L x Š x V): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Bruto teža: 7,093 kg
• Neto teža: 3,384 kg
• Teža embalaže: 3,709 kg
• Številka GTIN: 1 48 95229 11773 7

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Teža: 0,08 kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Škatla
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 17,3 x 5 cm
• Bruto teža: 0,261 kg
• Neto teža: 0,141 kg
• Teža embalaže: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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