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T
Sp
ör
de
räna smartare
ring snabbare. Hoppa högre. De här true wireless-sporthörlurarna har löstagbara 
onkrokar för en extra säker passform. Uppiggande ljud ser till att du behåller fokus, och 
n inbyggda pulsmätaren hjälper dig att träna i takt med din kropp.

Sitter säkert oavsett vad som händer.
• Flexibel passform. Öronkrokar eller vingspetsar
• Lyssna på din kropp. Pulsmätare
• Kör hårt och håll dig fräsch. UV-rengöring
• Dammtålig och vattentät till IP57

Från träningsspellista till viktiga samtal
• Släpp in världen när du behöver det. Medvetenhetsläge
• Växla mellan öronpropparna efter behov. Monoläge
• Ljud inställt för sport. 9 mm-neodymelement
• Pekkontroller. Inbyggd mikrofon. Enkel ihopparning

Från gymmet till gatan
• Magnetiskt laddningsfodral. Upp till 24 timmars speltid
• 6 timmars speltid från en enda laddning
• Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare en timme
• Håll koll på dina prestationer och mycket mer. Philips Headphones-app



 Öronkrokar eller vingspetsar

Flexibla och löstagbara vingspetsar ger en 
säker passform vid lätt till medelintensiv 
träning. När du är redo för ett hårdare pass ser 
de löstagbara öronkrokarna till att hörlurarna 
sitter säkert på plats. Välj en färg på 
öronkroken eller vingspetsen som passar din 
stil.

Pulsmätare

Träna smartare tack vare en pulsmätare som är 
kompatibel med populära träningsappar och 
Philips Headphone-appen. Om din valda app 
har funktioner för liveuppdateringar får du 
pulsmätvärden upplästa i örat när du tränar. 
Du vet när du ska köra hårdare och när du ska 
hålla tillbaka.

UV-rengöring

Lyft tungt. Spring snabbt. Hur du än gillar att få 
fart på endorfinerna ger de här hörlurarna dig 
friheten att svettas rejält! När du är klar lägger 
du bara öronsnäckorna i laddningsfodralet så 
tar en UV-rengöringscykel bort upp till 99 % av 
bakterierna.

Medvetenhetsläge

Vill du höra dina träningskompisar? Aktivera 
medvetenhetsläget så kan du prata utan att ta 
av dig hörlurarna. Om du behöver ta emot ett 
samtal kan du använda monoläget för att prata 
med en hörlur, och du kan växla mellan 
öronpropparna utan att missa ett ord.

IP57-klassning för damm-/vattenskydd

IP57-klassificering innebär att de här 
sporthörlurarna fixar det hårdaste 

träningspasset. Gillar du din träningsspellista 
för mycket för att sluta lyssna? Du kan till och 
med ha hörlurarna på i duschen. När du är klar 
och hörlurarna är torra förvarar du dem i det 
mjuka fodralet.

Enkel kontroll och ihopparning

Tryck på hörlurarna för att pausa spellistan, ta 
emot samtal och aktivera telefonens 
röstassistent. Hörlurarna är redo att paras 
ihop så fort du slår på Bluetooth. När de har 
parats ihop minns de den senaste enheten de 
parats ihop med.

24 timmars speltid
Du får klart ljud, kraftfull bas och 6 timmars 
speltid – och det bärbara laddningsfodralet ger 
upp till 18 timmar extra speltid. Behöver du 
extra laddning? En snabbladdning på 15 minuter 
ger dig ytterligare en timmes speltid.

Philips Headphones-app
Du kan använda appen Philips Headphones för 
att registrera din puls när du tränar eller för att 
få en sammanfattning efter passet. Vill du 
justera ljudet som du tränar till? Du kan även 
använda appen för att förstärka basen, tona 
ned diskanten eller välja bland förinställda 
ljudstilar.
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Funktioner
True wireless sporthörlurar
In-ear-passform Pulsmätare, Öronkrokar eller vingspetsar, UV-rengöring
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 9,2 mm
• Känslighet: 105 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 5 mW
• Högtalar-typ: Dynamisk

ANC-funktioner
• Awareness mode

Telekommunikation
• Mikrofon för samtal: 2 mikrofoner
• ENC-mikrofon

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Codec som stöds: AAC, SBC
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Typ av trådlös överföring: Bluetooth
• Trådlös

Bekvämlighet
• Philips Headphones-appsupport
• Det går att uppdatera inbyggd programvara
• Pulsmätning
• UV-rengöring
• Vattentät: IP57
• Monoläge för TWS
• Volymkontroll
• Typ av kontroller: Vidrör

Design
• Färg: Svart
• Bärstil: In-ear
• Material i öronkopplingen: Silikon
• Öronpassform: In-ear
• In-ear-passform: Öronkrok, Öronpropp i silikon, 

Vingspets

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 6+18 tim
• Samtalstid: 6 timmar
• Batterityp (öronpropp): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (öronpropp): 55 mAh
• Batterityp (laddningsfodral): Litiumpolymer 

(inbyggd)
• Batterikapacitet (fodral): 550 mAh
• Batteritid i standby: 200 tim.
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 1 timme

• Antal batterier: 3 delar
• Batterivikt (total): 14,18 g
• Laddningsbar

Röstassistent
• Stöd för röstassistent
• Aktivering av röstassistent: Röststyrd
• Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google 

Assistent

Tillbehör
• Karbinhake
• Löstagbar öronkrok: 3 par
• Löstagbara vingspetsar: 3 par
• Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
• Laddare
• Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
• Övrigt: 1 hårt fodral
• Snabbstartguide

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 16 x 10,1 x 16,4 cm
• Bruttovikt: 0,847 kg
• Nettovikt: 0,423 kg
• Taravikt: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Bruttovikt: 7,093 kg
• Nettovikt: 3,384 kg
• Taravikt: 3,709 kg
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Vikt: 0,08 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Förpackning
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,3 x 5 cm
• Bruttovikt: 0,261 kg
• Nettovikt: 0,141 kg
• Taravikt: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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