
 

 

„Philips“
Į ausis dedamos belaidės 
ausinės

8,2 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Įdedamos į ausis
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ajuskite bosinius garsus
 patinka tos akimirkos, kai įsijungia bosai? Per šias į ausis dedamas belaides ausines girdėsite 
resnius bosus vos palietę mygtuką! Jos veikia 10 val., turi greito įkrovimo funkciją ir minkštus 

arno formos galiukus, kad gerai įsidėtumėte į ausį ir būtų geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija.

Veikia 10 val. Trankūs, aiškūs bosiniai garsai.
• 10 val. grojimo. USB-C įkrovimas
• BOSŲ sustiprinimo mygtukas. Akimirksniu stipresni bosiniai garsai
• Galingi 8,2 mm neodimio garsiakalbiai
• Greitas įkrovimas. Kraukite 15 min., papildomai treniruokitės 1,5 val.

Lengvas komfortas
• 3 keičiami guminiai ausinių antgaliai
• Ovalus akustinis vamzdelis patogiai telpa ausies kanale
• Saugios, pritaikomos, patogios
• Sparno formos galiukai, kad patikimai laikytųsi. Geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija

Nuo grojaraščių iki skambučių
• Ausinių laidas patogiai priglunda prie kaklo
• Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Lengvai perjunkite iš grojaraščio į skambučius
• Išmanusis suporavimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ įrenginius



 BOSŲ sustiprinimo mygtukas

Šiose belaidėse ausinėse yra 8,2 mm neodimio 
garsiakalbiai, per kuriuos girdimas aiškus garsas ir 
trankūs bosiniai garsai. Jei norite daugiau, tiesiog 
paspauskite BOSŲ sustiprinimo mygtuką 
įmontuotame nuotolinio valdymo pulte. Akimirksniu 
pajusite skirtumą.

10 val. grojimo

Įkrovę 2 val. per USB-C, klausysitės 10 val. Jei 
pradeda trūkti galios, greitai įkraukite 15 min. ir 
klausysitės dar 1,5 val. Plokščias ausinių laidas 
patogiai priglunda prie kaklo tiek įsidėjus, tiek 
išsiėmus ausines.

Saugios, pritaikomos, patogios
Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir keičiamų ausinių 
antgalių ausinės patogiai įdedamos į ausis. Minkšti 
sparno formos galiukai patogiai įdedami į ausų įdubas, 
kad patikimai laikytųsi ir būtų geresnė pasyvaus 
triukšmo izoliacija.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas.

Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį. Viską 
padarysite nepalietę išmaniojo telefono. Išmanusis 
„Bluetooth“ siejimas reiškia, kad šios ausinės 
atsimena paskutinius prietaisus, su kuriais buvo 
susietos.
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Ypatybės

* Tikrieji rezultatai gali skirtis
• UPC: 8 40063 20105 7
•

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: NdFeB
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Garsiakalbio skersmuo: 8,2 mm
• Jautrumas: 105 dB
• Diafragma: PET

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį

Priedai
• USB laidas: USB-C laidas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio jonų
• Pakartotinai įkraunama
• Budėjimo trukmė: 110* val.
• Kalbėjimo laikas: 5,5* val.
• Muzikos grojimo trukmė: 6* val.

Konstrukcija
• Spalva: Balta

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Svoris: 0,016 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Bendras svoris: 0,082 kg
• Grynasis svoris: 0,035 kg
• Pakuotės svoris: 0,047 kg
• EAN: 48 95229 11024 3

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 42,2 x 22 x 21,2 cm
• Bendras svoris: 2,788 kg
• Grynasis svoris: 0,84 kg
• Pakuotės svoris: 1,948 kg
• GTIN: 1 48 95229 11024 0

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 10,2 x 10,1 x 17,5 cm
• Bendras svoris: 0,298 kg
• Grynasis svoris: 0,105 kg
• Pakuotės svoris: 0,193 kg
• GTIN: 2 48 95229 11024 7
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