
 

 

Philips
Mikrofonlu kulak içi 
kablosuz kulaklık

8 mm sürücülü/arkası kapalı
Rahatça uyum
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Muhteșem pasif gürültü yalıtımı
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ablolar karışmadan müziğin 
adını çıkarın
ziğiniz elinizin altında. Su sıçramalarına ve tere dayanıklı bu kablosuz kulaklık mükemmel 

s, rahat kulak içi uyumu ve 7 saate kadar oynatma süresi sunar. Daha fazlasına ihtiyacınız 
uğunda 15 dakikalık hızlı şarj, müziğin 1 saat daha çalmaya devam etmesini sağlar.

Su sıçramalarına karșı dayanıklı. 7 saat oynatma süresi.
• IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
• 8 mm neodimiyum sürücüler. Mükemmel ses
• 7 saatlik oynatma süresi. USB-C ile șarj
• 15 dakika boyunca șarj edin, 1 saat oynatma süresi elde edin

Pratik ve rahat. Güvenli tasarım.
• Güvenli, esnek, rahat
• Oval akustik tüp, kulak kanalınıza rahatlıkla oturur
• Kanat uçlarıyla daha iyi uyum. Daha iyi pasif ses yalıtımı
• 3 adet değiștirilebilir silikon kulaklık ucu

Çalma listelerinden çağrılara
• Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Oynatma listeleri ve aramalar arasında kolayca geçiș yapın
• Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon
• Akıllı eșleștirme. Bluetooth cihazlarını otomatik olarak bulun
• Mıknatıslı kulaklıklar. Düz, dolașmayan kablo



 IPX4
IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, 
her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. 
Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye 
endișelenmeniz de gerekmez.

Güvenli, esnek, rahat
Esnek kanat uçları kulağınızın kenarının alt kısmına 
sıkıca oturarak güven verir ve daha iyi pasif ses 
yalıtımı sunar. Oval akustik tüp ve değiștirilebilir 
silikon kulaklık uçları ile kulağınıza tam oturan ucu 
bulabilirsiniz. Düz kulaklık kablosu ise kulaklıklar 
kulağınıza takılı olsa da olmasa da boynunuza rahat 
bir șekilde oturur.

Mıknatıslı kulaklıklar.
Bu kulaklıkta, uçların birbirine yapıșmasını sağlayan 
mıknatıslar bulunur. Düz kulaklık kablosu dolașmayı 
engeller. Kulaklığı çantanızdan veya cebinizden 
çıkardığınızda oynatma listenizi dinlemeye bașlamak 
için kablo düğümü çözmek zorunda kalmazsınız.

Kablo üzerinde uzaktan kumanda.
Akıllı telefonunuza dokunmadan aramaları yanıtlayın 
ve oynatma listenizi duraklatın. Akıllı Bluetooth 
eșleștirme sayesinde bu kulaklık, en son eșleștiği 
cihazları hatırlar.

7 saatlik oynatma süresi.
8 mm neodimyum akustik sürücüler mükemmel ses 
sunar. USB-C ile 2 saat șarj ederek 7 saate kadar 
oynatma süresi elde edersiniz. Șarjınız azaldığında 
kulaklığı 15 dakika hızlı șarj ederek 1 saat daha 
oynatma süresi elde edebilirsiniz.
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Ses
• Empedans: 32 Ohm
• Hoparlör çapı: 8 mm
• Hassasiyet: 108,5 dB (1K Hz)
• Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
• Maksimum güç giriși: 5 mW
• Bozulma (THD): %3'ten az THD
• Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı
• Bluetooth sürümü: 5,1
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Dahili mikrofon
• Kablosuz iletim türü: Bluetooth
• Kablosuz

Kullanılabilirlik
• Su geçirmezlik: IPX4
• Kontrol türü: Düğme
• Ses seviyesi kontrolü
• Mıknatıslı kulaklıklar

Tasarım
• Renk: Siyah
• Kullanım șıklığı: Kulak içi
• Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
• Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
• Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Güç
• Müzik çalma süresi: 7 saat
• Konușma süresi: 5 saat
• Pil ömrü bekleme süresi: 60 saat
• Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)
• Pil kapasitesi (Kulaklık): 100 mAh
• Șarj süresi: 2 saat
• Hızlı șarj süresi: 1 saatlik kullanım için 15 dakika
• Pil sayısı: 1 adet

• Pil ağırlığı (Toplam): 2,2 g
• Șarj edilebilir

Sesli asistan
• Sesli asistan desteği
• Sesli asistan etkinleștirme: Manuel
• Sesli asistan uyumlu

Aksesuarlar
• Șarj kablosu: USB-C kablosu
• Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
• Hızlı Bașlangıç Kılavuzu

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• GTIN: 1 48 95229 11031 8
• Brüt ağırlık: 0,339 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 19 x 11,2 x 12,8 cm
• Net ağırlık: 0,132 kg
• Dara ağırlığı: 0,207 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 2,5 x 1,5 x 0 cm
• Ağırlık: 0,015 kg
• Kablo uzunluğu: 64 cm

Ambalaj boyutları
• EAN: 48 95229 11031 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,2 x 3 cm
• Brüt ağırlık: 0,081 kg
• Net ağırlık: 0,044 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Kutu
• Dara ağırlığı: 0,037 kg
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir

UPC
• UPC: 8 40063 20150 7
•
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