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auszne bezprzewodowe słuchawki z systemem aktywnej redukcji szumów

chaj muzyki, a nie deszczu. Możesz sterować funkcją aktywnej redukcji szumów w 
zprzewodowych słuchawkach nausznych, dopasowując ją do sytuacji. 30 godzin 
twarzania i elastyczne, szybkie ładowanie zapewniają wygodę podczas całej podróży

Wyjątkowa wygoda, świetny wygląd i długie odtwarzanie
• Aktywna redukcja szumów (ANC) — zanurz się w muzykę
• 30 godzin odtwarzania lub rozmów (25 godzin z włączoną funkcją ANC)
• Niewielka, składana na płasko konstrukcja ułatwia przechowywanie
• Gładka, regulowana opaska na głowę i miękkie poduszki nauszne

Doskonały dźwięk
• 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniające szczegółowy dźwięk
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości — usłysz każdy szczegół
• Port wejścia liniowego umożliwiający słuchanie na przewodzie

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
• Sterowanie dotykowe: przesuwaj, dotykaj, naciskaj
• Zarządzanie codziennymi zadaniami w podróży dzięki asystentowi głosowemu
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk



 30 godzin odtwarzania podczas każdej 
podróży
Słuchawki, które sprawdzą się w każdej podróży. 
Ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a starcza na 30 
godzin odtwarzania (lub rozmów) przy wyłączonej 
funkcji aktywnej redukcji szumów i 25 godzin, gdy 
jest włączona. Dwa poziomy szybkiego ładowania — 
Błyskawiczne ładowanie i Szybkie ładowanie — 
zapewnią dodatkowe 2 lub 6 godz. czasu 
odtwarzania.

Muzyka lub cisza
Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji 
szumów. Dotknięcie przycisku pozwala 
wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy 
pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz 
ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania 
odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.

Idealnie dopasowana wygoda
Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki 
akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony 
średnie, bez względu na to czy słuchasz muzyki czy 
podcastu. Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe 
ucho, zapewniając pasywną izolację dźwięków z 
zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, gładka i można 
ją z łatwością regulować, a przy tym nie zaplątuje się 
we włosy.

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

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.

Inteligentne funkcje za jednym 
dotknięciem
Głośność można regulować, przesuwając palcem w 
górę lub w dół po dotykowym panelu sterowania na 
muszli słuchawki. Funkcję aktywnej redukcji szumów 
można włączyć lub wyłączyć jednym dotknięciem. 
Możesz też włączyć tryb Awareness, aby lepiej 
słyszeć otoczenie podczas odtwarzania muzyki. 
Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa 
pozwala zachować czystość dźwięku podczas 
rozmowy.

Asystent głosowy
Zarządzaj swoimi codziennymi zadaniami bez 
wyjmowania telefonu. Naciśnij przycisk na opasce, 
aby aktywować funkcję asystenta głosowego. Możesz 
poprosić go o otwarcie kalendarza, odczytanie 
powiadomień z telefonu, nawiązanie połączenia, 
wysłanie wiadomości do znajomych, zarządzanie 
listami odtwarzania i o wiele innych rzeczy.
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Dźwięk
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 40 mm
• Czułość: 90 dB
• Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Membrana: Tworzywo PET
• Rodzaj magnesu: Neodymowy

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Format 

przesyłania strumieniowego: SBC
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

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

Wykończenie
• Kolor: Czarna

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Czas odtwarzania muzyki: 30 godz.
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 160 godz.
• Czas rozmów: 30 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.

Akcesoria
• Przewód USB
• Adapter samolotowy
• Przewód audio
• Pokrowiec
• Skrócona instrukcja obsługi

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 48 95229 10190 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,7 x 22,9 x 26 cm
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 2,608 kg
• Waga netto: 0,834 kg
• Waga opakowania: 1,774 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 10190 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga brutto: 0,75 kg
• Waga netto: 0,278 kg
• Waga opakowania: 0,472 kg
• Rodzaj opakowania: Pudełko

UPC
• UPC: 8 40063 20047 0
•

Dane techniczne
Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne

http://www.philips.com

