
 

 

Philips
Căști supraauriculare 
wireless pentru copii

Căști supraauriculare wireless
Cupe care luminează
Control parental din aplicaţie
Volum limitat <85 dB
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trălucitoare şi îndrăzneţe
 aceste căşti supraauriculare rezistente şi flexibile, copiii îşi pot etala propriul stil. 
nourile din cupe luminează în diverse culori, iar volumul este limitat la 85 dB. Părinţii 
t controla volumul şi timpul de joacă prin aplicaţia Philips Headphones.

Distractive. Îndrăzneţe. Sigure pentru urechile copiilor.
• Fără cabluri, fără noduri. Durată de redare de 28 de ore
• Volum limitat la 85 dB*
• Întotdeauna în siguranţă, întotdeauna distractiv. Control parental
• Panouri luminoase amuzante, colorate, în cupe

Redare unde vrei tu
• Confort plăcut pentru copii
• Control ușor. De la muzică la apeluri
• Sunet clar din difuzoarele de 32 mm

Pregătite pentru tine
• Depozitare ușoară. Design pliabil și compact
• Compatibile cu un cablu audio (mufă de 3,5 mm)
• Control personalizat al sunetului și altele. Aplicaţia Philips Headphones



 Durată de redare de 28 de ore
De la excursii la timp în faţa ecranului sau teme, 
copiii vor adora aceste căști supraauriculare 
wireless! Se vor bucura de 28 de ore de redare de la 
o singură încărcare, iar o încărcare completă durează 
2 ore. O încărcare rapidă de 15 minute oferă încă 2 
ore de redare.

Control parental
Proiectate special pentru a fi sigure pentru urechile 
copiilor, aceste căști dispun de difuzoare de 32 mm, 
care au fost limitate la 85 dB. De asemenea, părinţii 
pot seta limite maxime de volum și timp de redare în 
aplicaţia Philips Headphones. Te poţi relaxa în timp 
ce copiii se distrează.

Cupe care luminează
Cupele pentru urechi sunt prevăzute cu panouri care 
luminează pentru un plus de originalitate. Există 
patru variante din care poţi alege: lumini roșii, lumini 
verzi, lumini albastre sau o combinaţie a celor trei! 
Nu trebuie decât să apeși butonul de pe cupă pentru 
a parcurge opţiunile de iluminare.

Confort plăcut pentru copii
Pernuţele moi pentru cupe și pernuţa moale pentru 
banda de cap asigură confortul copiilor – indiferent 
dacă ascultă muzică sau urmăresc pe YouTube 
canalele preferate. Banda de cap flexibilă este ușor 
reglabilă.

Control ușor
Butoanele oferă copiilor un control ușor al muzicii și 
al apelurilor. Căștile sunt gata de asociere imediat ce 
activezi funcţia Bluetooth. Odată asociate, își 
amintesc ultimul dispozitiv cu care au fost asociate.

Depozitare ușoară
Aceste căști wireless supraauriculare pentru copii au 
un design inteligent, care permite plierea în două 
direcţii. Le poţi plia complet, ideal pentru depozitare 
într-un sertar din dormitor. Sau le poţi plia complet 
spre interior, creând un pachet compact care încape 
în buzunare și genţi.

Mufă audio (3,5 mm)
Cu mufa audio de 3,5 mm, copiii pot să își conecteze 
căștile direct la smartphone sau la consola portabilă.

Aplicaţia Philips Headphones
Aplicaţia Philips Headphones îţi permite să setezi 
limite de volum și totodată să limitezi timpul de 
redare pe zi sau pe săptămână. Un mesaj vocal îţi 
avertizează copilul dacă a fost atinsă limita de timp – 
iar aplicaţia poate reduce automat volumul dacă este 
prea ridicat.
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* Volum limitat la <85 dB în conformitate cu standardele EN 50332 
pentru audiţie în siguranţă.

* Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă și poate 
varia în funcţie de condiţiile de utilizare.
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Sunet
• Impedanţă: 32 Ohm
• Diametru difuzor: 32 mm
• Sensibilitate: 83 dB (1 KHz)
• Gamă de frecvenţe: 20 - 20.000 Hz
• Putere maximă de intrare: 10 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Telecomunicaţii
• Microfon pentru apeluri: 1 microfon

Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Codec acceptat: SBC
• Rază maximă: Până la 10 m
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tip de transmisie wireless: Bluetooth
• Mufă pentru căști: 3,5 mm
• Wireless

Confort
• Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
• Actualizări de firmware posibile
• Tip de comenzi: Buton
• Limitarea volumului (max. 85 dB)
• Controlul volumului

Design
• Culoare: Roz
• Design pliabil: Plat / în interior
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Material de contact: Piele sintetică
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 28 h
• Timp de convorbire: 25 de ore
• Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

• Capacitatea bateriei (căști): 240 mAh
• Durată de încărcare: 2 h
• Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 2 ore
• Număr de baterii: 1 bucată
• Greutatea bateriei (totală): 5,4 g
• Reîncărcabilă

Accesorii
• Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
• Ghid de utilizare rapidă

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• GTIN: 1 48 95229 11755 3
• Greutate brută: 1,003 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,3 x 17 x 24 cm
• Greutate netă: 0,465 kg
• Greutate proprie: 0,538 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 48 95229 11755 6
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Greutate brută: 0,265 kg
• Greutate netă: 0,155 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,11 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare

Dimensiuni
• Lungimea arcului benzii de cap: 320 - 360 mm
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 14,6 x 18 x 4,5 

cm
• Greutate produs: 0,128 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20177 4
•

Specificaţii
Căști supraauriculare wireless pentru copii
Căști supraauriculare wireless Cupe care luminează, Control parental din aplicaţie, Volum limitat <85 dB
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