
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe 
Bluetooth®

Przetworniki 40 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
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mukła konstrukcja, 30 godzin odtwarzania
uchawki bezprzewodowe obsługujące dźwięk wysokiej rozdzielczości

zprzewodowe słuchawki nauszne sprawią, że dojazd do pracy stanie się przyjemniejszy 
ięki zrównoważonemu, szczegółowemu brzmieniu i czasowi odtwarzania do 30 godzin. Jeśli 
trzebujesz go więcej, szybkie ładowanie zapewnia od 2 do 6 godzin dodatkowej mocy.

Wyjątkowa wygoda, świetny wygląd i długie odtwarzanie
• 30 godzin odtwarzania podczas każdego dojazdu.
• 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Uniwersalna konstrukcja
• Szczegółowy dźwięk i potężne basy
• Idealnie dopasowana wygoda

Od ulubionej listy odtwarzania po ważny telefon
• Błyskawiczne ładowanie: 2 godziny działania po 5 minutach ładowania
• Szybkie ładowanie: 6 godzin działania po 15 minutach ładowania
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
• Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.

Doskonały dźwięk
• Doskonała pasywna izolacja szumów pozwala zanurzyć się w dźwiękach
• Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół



 30 godzin odtwarzania
Tydzień po tygodniu, te słuchawki przetrwają nawet 
najbardziej wymagające dojazdy. Jedno pełne 
naładowanie trwa 1,5 godziny i pozwala na 30 godzin 
odtwarzania muzyki lub rozmowy. Dwa poziomy 
szybkiego ładowania „Błyskawiczne ładowanie” i 
„Szybkie ładowanie” zapewniają dodatkowo 2 lub 6 
godz. odtwarzania. Dzięki temu możesz słuchać 
muzyki od poniedziałku do piątku i jeszcze dłużej.

Szczegółowy dźwięk i potężne basy
Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki 
akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony 
średnie.

Inna składana konstrukcja
Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają miękkie 
nauszniki składane w dwóch kierunkach. Można je 
złożyć na płasko, co umożliwia przechowywanie ich 
w szufladzie biurka. Można je również złożyć na 
płasko i do wewnątrz, dzięki czemu zmieszczą się w 
kieszeni lub torbie.

Szybkie ładowanie
Dwa poziomy szybkiego ładowania „Błyskawiczne 
ładowanie” i „Szybkie ładowanie” zapewniają 
dodatkowo 2 lub 6 godz. odtwarzania. Dzięki temu 
możesz słuchać muzyki od poniedziałku do piątku i 
jeszcze dłużej.

Błyskawiczne ładowanie
Jeśli potrzebujesz więcej mocy, wystarczy 5 minut 
ładowania, aby zapewnić kolejne 2 godziny 
odtwarzania.

Redukcja szumów i echa
Koniec z irytującym echem podczas rozmów 
telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz 
zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez 
zakłóceń.

Przycisk wielofunkcyjny.
Przycisk wielofunkcyjny ułatwia obsługę muzyki i 
połączeń. Nie podoba Ci się słuchany utwór? 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby go pominąć. 
Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać? 
Wystarczy nacisnąć przycisk.

Gładka, regulowana opaska na głowę
Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, 
dokładnie do niego przylegając i pasywnie izolując 
dźwięki z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, 
łatwo regulowana i gładka. Te słuchawki nie zaplączą 
Ci się we włosy.

Pasywna izolacja szumów
Pasywna izolacja hałasu zewnętrznego

Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Subtelne nuty pianina. Potężne tony muzyki 
rockowej. Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, 
dzięki słuchawkom obsługującym dźwięk wysokiej 
rozdzielczości usłyszysz każdy dźwięk. Po 
podłączeniu do źródła dźwięku wysokiej 
rozdzielczości pozwolą one cieszyć się bezstratną 
jakością dźwięku o wyższej częstotliwości 
próbkowania niż w przypadku odtwarzania z płyty 
CD. Muzyka zabrzmi jak na żywo.
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Wykończenie
• Kolor: Czarna

Akcesoria
• Przewód USB
• Przewód audio

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

Przełączanie między 2 połączeniami, Odbieranie/
kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, 
Przełączanie między rozmową i muzyką

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Czas odtwarzania muzyki: 30 godz.
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 200* godzin
• Czas rozmów: 30 godz.*

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty

• Membrana: Tworzywo PET
• Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
• Impedancja: 32 Ohm
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 98 dB
• Średnica głośnika: 40 mm

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95229 10189 0
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

21,5 x 25 x 7 cm
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga brutto: 0,588 kg
• Waga netto: 0,26 kg
• Waga opakowania: 0,328 kg

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 48 95229 10189 7
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,7 x 22,9 x 26 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 2,187 kg
• Waga netto: 0,78 kg
• Waga opakowania: 1,407 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20046 3
•

Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne
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