
 

 

„Philips“
Ant ausų dedamos belaidės 
ausinės

„Noise Cancellation Pro“
Integruota „Google Assistant“ 
programa
„Bluetooth“ daugiataškis ryšys
Sensorinis valdymas
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ukurtos taip, kad įsijaustumėte
ėpimas. Motyvacija. Koncentracija. Šios puikiomis aktyvaus triukšmo pašalinimo 
iemonėmis ir aiškiu skambučių garsu pasižyminčios belaidės ausinės bus jūsų priedanga. 
 visiškai integruotu „Google Assistant“ padarysite daugiau laisvomis rankomis.

Puikus garsas. Aptakus dizainas.
• Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas. Sutekite dėmesį ten, kur norite
• Aplinkos garsų režimas. Įsileiskite pasaulį, kai to reikia
• Apvalus, ant ausų dedamas dizainas. Aptaki išvaizda, puikus garsas
• 40 mm garsiakalbiai. Sodrūs žemieji, subalansuoti vidutinio diapazono garsai. Aiškus diskantas
• „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas

Visą dieną jausite komfortą klausydami muziką ir skambindami
• Veikia 27 val. (įjungus / išjungus ANC)*
• Ausų kaušelių pagalvėlės iš „atminties putų“. Jutikliniai valdikliai
• Aiškūs skambučiai. Stiprus ryšys
• Integruota su „Google Assistant“*

Įsijauskite į bet kurį šaltinį
• Prijunkite prie bet kurio šaltinio. Laidiniu arba belaidžiu būdu
• Didelės skiriamosios gebos garso, sertifikuotos. Girdėkite kiekvieną smulkmeną
• Siejimas vienu palietimu. „Google Fast Pair“*



 Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas

Kai daina nusipelno viso jūsų dėmesio, su 
šiomis belaidėmis ausinėmis galėsite įsijausti. 
Vienas išorinis mikrofonas ir vienas vidinis 
mikrofonas suderinami išoriniam triukšmui 
išfiltruoti. Uždenkite dešinės ausies kaušelį, kad 
suaktyvintumėte aplinkos garsų režimą, ir 
sugrįžkite į pasaulį.

Aptaki išvaizda, puikus garsas

Apvalūs ausų kaušeliai suteikia savito stiliaus 
pojūtį. Uždėjus ant ausų sudaromas 
sandarumas, pasyviai izoliuojantis išorinį 
triukšmą. Puikiai suderinti 40 mm garsiakalbiai 
skleidžia sodrius žemuosius, subalansuotus 
vidutinio diapazono ir energingus aukštus 
garsus.

„Philips“ ausinių programa

Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite 
diskantą. „Philips“ ausinių programa suteikia 

galimybę valdyti klausomą muziką. Patys 
reguliuokite garsumą arba pasirinkite iš anksto 
nustatytą garso stilių. Taip pat vienu mygtuko 
palietumu galite perjungti iš anksto nustatytus 
ANC režimus.

Veikia 27 val.*

Nesvarbu, įjungtas ar išjungtas ANC, ausinės 
veikia 27 val. ir girdite tokį patį aiškų, detalų 
garsą. Greitas 15 minučių įkrovimas suteikia 
papildomas 5 veikimo valandas. Visiškas 
įkrovimas trunka 4 valandas per pridedamą 
USB-C jungtį.

Ausų kaušelių pagalvėlės iš „atminties 
putų“

Paminkštintos ausų kaušelių pagalvėlės ir galvos 
juosta puikiai tinka ilgiems klausymosi 
seansams. Yra jutikliniai muzikos ir skambučių 
valdikliai, o dešiniame ausies kaušelyje yra 
ANC valdymo mygtukai. Ausų kaušeliai 
sulankstomi plokščiai, kad būtų galima lengvai 
juos laikyti.

Aiškūs skambučiai

Skambučiai aiškūs ir galite vienu metu 
prisijungti prie dviejų „Bluetooth“ prietaisų. 
Tobula, jei norite išgirsti telefono pranešimus, 
kai transliuojate tinklalaides iš nešiojamojo 
kompiuterio. Yra „Google“ greitasis siejimas 
„Android“ telefonams.

„Google Assistant“*
Tiesiog paspauskite balso mygtuką, kad 
pažadintumėte „Google Assistant“ ar bet kurią 
kitą balsinę pagalbinę programą. Su visiškai 
integruotu „Google Assistant“ galite sąveikauti 
su telefonu visiškai laisvomis rankomis. Jums 
bus perskaityti pranešimai, paprašykite paleisti 
muziką ir kt.

Prijunkite prie bet kurio šaltinio
Su šiomis didelės skiriamosios gebos garso 
sertifikuotomis ausinėmis įsijausite į 
mėgstamus albumus naudodami išmanųjį 
prietaisą, namų sistemą, televizorių ar 
nešiojamąjį kompiuterį. Galite prijungti 
atjungiamą laidą prie didelės skiriamosios 
gebos įrangos ir klausytis laidiniu būdu.

„Google Fast Pair“*
Su „Google Fast Pair“ susiesite ausines su 
suderinamu „Android“ prietaisu vienu 
palietimu. Ausinėms esant šalia „Android“ 
prietaiso, jūsų automatiškai paklaus, ar norite 
susieti.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
• Jautrumas: 103 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 20–40 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Didelės raiškos garsas
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

ANC funkcijos
• ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
• ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
• Aplinkos garsų režimas
• Adaptyvus ANC
• ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai

Telekomunikacijos
• Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mikrofonai

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Palaikomas kodekas: AAC, SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• Nuimamas laidas
• Daugiataškis ryšys
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Bevielis ryšys
• Ausinių lizdas: 2,5 mm

Patogumas
• „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
• Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
• „Andriod“ greitasis siejimas
• Valdiklių tipas: Lietimas
• Garsumo reguliatorius

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Sulankstomas dizainas: Lygus
• Dėvėjimo stilius: Ausinės
• Įdedamos į ausis: Ausis uždengiančios
• Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda

Maitinimas
• Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 27 val.*
• Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 27 val.*
• Kalbėjimo laikas: 27 val.
• Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimero 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinės): 900 mAh
• Įkrovimo laikas: 4 val.
• Greitojo įkrovimo trukmė: Įkrovus 15 min. veikia 5 

val.
• Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
• Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 17,3 g
• Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa
• Pagalbinės balso programos palaikymas
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Valdomas 

balsu
• Suderinama su pagalbine balso programa: „Google 

Assistant“, „Apple Siri“

Priedai
• Garso laidas: 2,5–3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1,2m
• Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
• Pridedami adapteriai: Adapteris lėktuvams
• Kita: 1 kietas nešiojimo dėklas
• Greitos pradžios vadovas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• GTIN: 1 48 95229 11191 9
• Bendras svoris: 2,6 kg
• Outer carton (L x W x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
• Grynasis svoris: 0,876 kg
• Pakuotės svoris: 1,724 kg

Pakavimo matmenys
• EAN: 48 95229 11191 2
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

21,85 x 22,7 x 6,5 cm
• Bendras svoris: 0,766 kg
• Grynasis svoris: 0,292 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,474 kg
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

17,01 x 9 x 18,92 cm
• Svoris: 0,25 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20170 5
•
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* „Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas. „Google Fast Pair“ 
neveikia su kai kuriomis kalbomis ir kai kuriose šalyse.

* Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis 
priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

http://www.philips.com

