
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe

Przetworniki 40 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Odporne na pot i wodę
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20 godzin odtwarzania i nakładki zapewniające uczucie chłodu
• 20 godzin odtwarzania
• Chłodzące nakładki nauszne zapewniają uczucie chłodu podczas intensywnego treningu
• Składana na płasko konstrukcja zapewnia łatwe przechowywanie
• Odporność na zachlapanie i pot IPX4
• Szybkie ładowanie: 2 godziny działania po 10 minutach ładowania

Z siłowni na ulicę
• Wentylowane poduszki nauszne, które można zdjąć i wyczyścić
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
• Smukła konstrukcja ze składanymi nakładkami nausznymi

Od ulubionej playlisty po ważny telefon
• 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Szczegółowy dźwięk, dobre basy, doskonała pasywna izolacja szumów
• Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth



 20 godzin odtwarzania
Te słuchawki zapewniają do 20 godzin ciągłego 
odtwarzania, pozwalając bez przeszkód cieszyć się 
muzyką w podróży.

Przetworniki o średnicy 40 mm
Twoja motywująca playlista przeniesie Cię na wyższy 
poziom. Idealnie dostrojone, 40-milimetrowe 
neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają 
basy, które zmotywują Cię do wysiłku. Zamknięta 
konstrukcja gwarantuje doskonałą pasywną izolację 
szumów. Dzięki temu możesz słuchać muzyki, nie 
przeszkadzając osobom znajdującym się w pobliżu.

Wentylowane poduszki nauszne
Miękkie, wentylowane poduszki nauszne są 
wypełnione żelem chłodzącym: bez względu na to, 
jak intensywnie trenujesz, słuchawki pozostają 
chłodne w dotyku. Poduszki można również zdjąć, 
co ułatwia czyszczenie.

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

Chłodzące nakładki nauszne
Miękkie, wentylowane poduszki nauszne są 
wypełnione żelem chłodzącym: bez względu na to, 
jak intensywnie trenujesz, słuchawki pozostają 
chłodne w dotyku. Poduszki można również zdjąć, 
co ułatwia czyszczenie.

Szczegółowy dźwięk
Wejdź do świata krystalicznie czystego i naturalnego 
dźwięku dzięki precyzyjnie dostrojonym, 40-
milimetrowym przetwornikom. Te sportowe 
słuchawki zostały starannie opracowane z myślą o 
zapewnieniu wyrazistego i szczegółowego, a 
jednocześnie naturalnego dźwięku — niezależnie od 
gatunku słuchanej muzyki.

Składane na płasko
Składane nakładki nauszne ułatwiają 
przechowywanie.

IPX4
Te sportowe słuchawki mają konstrukcję odporną na 
zachlapanie (IPX4). Nie zaszkodzi im zachlapanie 
wodą z dowolnego kierunku, są także odporne na 
pot. Możesz trenować tak ciężko, jak chcesz, nawet 
gdy pada deszcz.

Szybkie ładowanie
Jeśli potrzebujesz zastrzyku energii, funkcja 
szybkiego ładowania zapewnia 2 godziny odtwarzania 
po 10 minutach ładowania.

Smukła konstrukcja
Smukła konstrukcja doskonale sprawdza się 
zarówno podczas bicia życiowych rekordów, jak i 
spotkań z przyjaciółmi. Składane nakładki nauszne 
ułatwiają przechowywanie.

Inteligentne parowanie
Przyjazne dla użytkownika przyciski umożliwiają 
wstrzymywanie odtwarzania utworów z listy, 
odbieranie połączeń i regulację głośności. Wszystko 
to bez dotykania smartfona. Słuchawki są gotowe do 
sparowania natychmiast po włączeniu funkcji 
Bluetooth. Zapamiętują one ostatnie urządzenie, z 
którym zostały sparowane.
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Dźwięk
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: Miedziany
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja echa, 

Redukcja szumów
• Impedancja: 32 Ohm
• Średnica głośnika: 40 mm
• Membrana: Tworzywo PET
• Typ: dynamiczny

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

Odbieranie/kończenie połączenia

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja 

obsługi
• Przewód USB: W zestawie, do ładowania

Moc
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas odtwarzania muzyki: 20 godz.

• Waga baterii/akumulatora: 2,5 g
• Typ baterii/akumulatora: litowo-polimerowy

Wykończenie
• Kolor: Czarna

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

17 x 18 x 4,5 cm
• Waga: 0,17 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Waga brutto: 0,28 kg
• Waga netto: 0,179 kg
• Waga opakowania: 0,101 kg
• EAN: 48 95229 10088 6

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,1 x 17,6 x 24 cm
• Waga brutto: 1,02 kg
• Waga netto: 0,537 kg
• Waga opakowania: 0,483 kg
• GTIN: 1 48 95229 10088 3
•

Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Odporne na pot i wodę
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