
 

 

Philips
Безжични Bluetooth® 
слушалки

40 мм мембрани/затворен гръб

С наушници върху цялото ухо
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легантен дизайн. 30 часа време на възпроизвеждане

зжични слушалки Hi-Res аудио
дето и да ви отведе седмицата. Тези безжични слушалки с наушници правят любимите ви 

сни още по-приятни с балансиран, детайлен звук и до 30 часа време за възпроизвеждане. Ако 

нуждаете от повече време, бързото зареждане ви осигурява между 2 и 6 часа допълнителна 

щност

Усещат се добре. Изглеждат добре. Звучат дълго
• За всяко пътуване. 30 часа време на възпроизвеждане.
• 40 мм неодимови акустични мембрани
• Гъвкав дизайн
• Детайлен звук. Мощни баси
• Идеален комфорт

От списък с песни за фокусиране до важен разговор
• Скоростно зареждане. Заредете 5 минути за 2-часово възпроизвеждане
• Бързо зареждане. Заредете 15 минути за 6-часово възпроизвеждане
• Вграден микрофон с елиминиране на ехото за чисто аудио
• Многофункционален бутон. Лесно управление на музика и разговори

Обичайте това, което чувате
• Отлично пасивно премахване на шума. Потопете се
• Line-in порт за кабелно слушане
• Hi-Res аудио. Чуйте всеки детайл



 30 часа време за възпроизвеждане
Седмица след седмица тези слушалки са готови 
за най-взискателното пътуване. Едно зареждане 
отнема само 1,5 часа и предоставя 30 часа време 
за възпроизвеждане или за говорене. Двете нива 
на бързо зареждане "Скоростно зареждане" и 
"Бързо зареждане" ви предоставят допълнителни 
2 или 6 часа време за възпроизвеждане. За да 
можете да продължавате да слушате от 
понеделник до петък и след това.

Детайлен звук. Мощни баси
Перфектно настроените неодимови акустични 
мембрани ви предоставят дълбоки баси и ясни 
средни честоти

Конструкция с различно сгъване
Тези безжични слушалки притежават меки 
наушници, които се сгъват прилежно в две 
конфигурации. Можете да ги сгънете плоски, 
идеални за съхранение в чекмеджето в офиса. 
Или можете да ги сгънете плоски и навътре, 
създавайки компактен комплект, който се побира 
в джобове и чанти.

Бързо зареждане.
Двете нива на бързо зареждане "Скоростно 
зареждане" и "Бързо зареждане" ви предоставят 
допълнително 2 или 6 часа време за 
възпроизвеждане. За да можете да продължавате 
да слушате от понеделник до петък и след това.

Скоростно зареждане.
Ако се нуждаете от по-голяма мощност, само 5 
минути зареждане ще ви предоставят още 2 часа 
възпроизвеждане.

Елиминиране на шума и ехото
Край на дразнещото ехо, когато говорите по 
телефона. С нашето персонализирано 
елиминиране на ехото винаги получавате чиста и 
несмущавана връзка.

Многофункционален бутон.
Лесно управление на музика и обаждания чрез 
многофункционален бутон. Не харесвате 
текущата песен. Пропуснете я с дълго натискане. 
Искате да отхвърлите повикване и да 
продължите да слушате. Едно просто натискане 
на бутона ще се погрижи за това.

Гладка, регулируема лента за глава.
Меките възглавнички на наушниците покриват 
цялото ухо, като създават уплътнение, което 
пасивно изолира външния шум. Лентата за глава е 
лека, лесна за регулиране и гладка: няма как 
слушалките да се заплетат в косата ви.

Пасивно премахване на шума
създавайки уплътнение, което пасивно изолира 
външния шум.

Hi-Res Audio
Звучно пиано. Жесток рок. Всичко, което 
обичате. Слушалките с Hi-Res Audio ви 
позволяват да усетите въздействието на всяка 
нота. Когато сте свързани към Hi-Res източник, 
ще се възползвате изцяло от безупречния звук, 
който е записан на по-висока честота, отколкото 
CD, за изключително живо изпълнение.
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Дизайн
• Цвят: Черно

Аксесоари
• USB кабел
• Аудио кабел

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Версия на Bluetooth: 4,2
• Максимален обхват: До 10 м

Комфорт
• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Задържане на 
разговор, Превключване между 2 разговора, 
Отговаряне/приключване на повикване, 
Отхвърляне на повикване, Превключвайте 
между разговора и музиката

Захранване
• Тип батерия: Литиево-полимерна
• Време за възпроизвеждане на музика: 30 ч
• Акумулаторна
• Време на готовност: 200* часа
• Време за разговор: 30* ч

Звук
• Акустична система: Затворена

• Диафрагма: PET
• Честотен обхват: 7 – 40 000 Hz
• Импеданс: 32 ома
• Тип магнит: Неодимов
• Максимална входяща мощност: 30 mW
• Чувствителност: 98 dB
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм

Габарити на опаковката
• EAN: 48 95229 10189 0
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

21,5 x 25 x 7 см
• Брой включени продукти: 1
• Бруто тегло: 0,588 кг
• Нето тегло: 0,26 кг
• Тегло на опаковката: 0,328 кг

Външен кашон
• GTIN: 1 48 95229 10189 7
• Външен кашон (л x Ш x В): 23,7 x 22,9 x 26 см
• Брой потребителски опаковки: 3
• Бруто тегло: 2,187 кг
• Нето тегло: 0,78 кг
• Тегло на опаковката: 1,407 кг

UPC
• UPC: 8 40063 20046 3
•
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