
 

 

Philips
Trådlösa over-ear-
hörlurar

Brusreducering Pro
Integrerad Google Assistent
Bluetooth multipoint
Pekkontroll
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piration. Motivation. Koncentration. Med överlägsen aktiv brusreducering och tydligt 
d är de här trådlösa over-ear-hörlurarna allt du behöver. Den helt integrerade Google-
istenten hjälper dig att få mer gjort, handsfree.

Suveränt ljud. Elegant design.
• Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det
• Medvetenhetsläge. Släpp in världen när du behöver det
• Rundad over-ear-design. Elegant utseende, suveränt ljud
• 40 mm element. Djup bas, balanserat mellanregister. Klar diskant
• Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Komfort hela dagen för musik och samtal
• 27 timmars speltid (ANC på/av)*
• Öronkuddar i formbart skum. Pekkontroller
• Tydliga samtal. Stabil anslutning
• Integrerad med Google Assistent*

Låt dig uppslukas av alla källor
• Anslut till valfri källa. Trådlöst eller trådbundet
• Certifierad för Hi-Res Audio. Hör varenda detalj
• Ihopparning med en knapptryckning. Google Fast Pair*



 Hybridteknik för aktiv brusreducering

När låten förtjänar din fulla uppmärksamhet 
kan du uppslukas med de här trådlösa 
hörlurarna. En extern och en intern mikrofon 
kombineras för att filtrera bort externt brus. 
Täck över den högra öronkåpan för att 
aktivera medvetenhetsläge och släppa in 
omvärlden igen.

Elegant utseende, suveränt ljud

De runda kåporna ger en distinkt känsla av stil. 
Over-ear-passformen skapar en tätning som 
passivt isolerar externt ljud. Perfekt justerade 
element på 40 mm ger djup bas, ett balanserat 
mellanregister och gnistrande höga frekvenser.

Philips Headphones-app

Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med 
Philips Headphones-appen får du kontroll över 

musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv 
eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan 
även växla mellan förinställda ANC-lägen med 
en enda tryckning.

27 timmars speltid*

Det spelar ingen roll om ANC är på eller av – 
du får 27 timmars speltid och samma skarpa, 
detaljerade ljud. En snabbladdning på 15 
minuter ger dig ytterligare 5 timmars speltid. 
En fullständig laddning tar 4 timmar via den 
medföljande USB-C-kabeln.

Öronkuddar i formbart skum

De vadderade öronkuddarna och huvudbandet 
är perfekta för långa lyssningssessioner. Det 
finns pekkontroller för musik och samtal, och 
med knapparna på den högra öronkåpan kan 
du styra ANC. Öronkåporna kan vikas ihop för 
enkel förvaring.

Tydliga samtal

Samtalen är tydliga och du kan ansluta till två 
Bluetooth-enheter samtidigt. Perfekt om du vill 
höra aviseringar från telefonen medan du 
strömmar poddsändningar via din bärbara 
dator. För Android-telefoner finns Google Fast 
Pairing.

Google Assistent*
Tryck på röstknappen för att aktivera Google-
assistenten eller annan röstassistent. Med den 
helt integrerade Google-assistenten kan du 
interagera med telefonen handsfree. Få 
aviseringar upplästa, be om uppspelning av 
musik och mycket mer.

Anslut till valfri källa
Hörlurarna är certifierade för Hi-Res Audio 
och låter dig uppslukas av dina favoritalbum – 
på en smart enhet, hemanläggning, TV eller 
bärbar dator. Du kan ansluta den löstagbara 
kabeln till högupplöst utrustning för 
trådbunden lyssning.

Google Fast Pair*
Med Google Fast Pair kan du para ihop 
hörlurarna med en kompatibel Android-enhet 
med en enda tryckning. När hörlurarna är 
placerade i närheten av Android-enheten får 
du automatiskt en fråga om du vill ansluta.
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Ljud
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 40 mm
• Känslighet: 103 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–40 000 Hz
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Högupplöst ljud
• Högtalar-typ: Dynamisk

ANC-funktioner
• ANC (aktiv brusreducering)
• ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
• Medvetenhetsläge
• Adaptiv ANC
• Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner

Telekommunikation
• Mikrofon för samtal: 1 mikrofon

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Codec som stöds: AAC, SBC
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Löstagbar kabel
• Flerpunktsanslutning
• Typ av trådlös överföring: Bluetooth
• Trådlös
• Hörlursuttag: 2,5 mm

Bekvämlighet
• Philips Headphones-appsupport
• Det går att uppdatera inbyggd programvara
• Snabbparkoppling för Android
• Typ av kontroller: Vidrör
• Volymkontroll

Design
• Färg: Svart
• Ihopvikbara: Platt
• Bärstil: Hörlurar med huvudband
• Öronpassform: Over-ear
• Kåptyp: Sluten baksida
• Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder

Effekt
• Musikuppspelningstid (ANC av): 27 timmar*
• Musikuppspelningstid (ANC på): 27 timmar*

• Samtalstid: 27 timmar
• Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (hörlurar): 900 mAh
• Laddningstid: 4 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 5 timmar
• Antal batterier: 1 st
• Batterivikt (total): 17,3 g
• Laddningsbar

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

Apple Siri

Tillbehör
• Ljudkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
• Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
• Adaptrar som medföljer: Flygplansadapter
• Övrigt: 1 hård bärväska
• Snabbstartguide

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 48 95229 11191 9
• Bruttovikt: 2,6 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
• Nettovikt: 0,876 kg
• Taravikt: 1,724 kg

Förpackningens mått
• EAN: 48 95229 11191 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

21,85 x 22,7 x 6,5 cm
• Bruttovikt: 0,766 kg
• Nettovikt: 0,292 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,474 kg
• Förpackningstyp: Låda
• Typ av hyllplacering: Hängande

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

17,01 x 9 x 18,92 cm
• Vikt: 0,25 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20170 5
•
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* Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google Fast Pair 
är inte tillgängligt på vissa språk eller i vissa länder.

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 
på användningsförhållanden.

http://www.philips.com

