
 

 

Philips
Auriculares sem fios

Diafragmas de 40 mm/posterior 

fechada

Over-ear
Resistentes a transpiração/água
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m um único carregamento. As proteções para as orelhas com arrefecimento mantêm-no 

ncentrado quando o calor aperta.

20 hr de reprodução. Proteções para orelhas que o mantêm fresco.
• 20 horas de reprodução
• Proteções dos ouvidos com arrefecimento. Treine intensamente. Mantenha-se fresco
• Design dobrável. Arrumação fácil
• Resistência salpicos e transpiração IPX4
• Carga rápida. Carregue durante 10 minutos, obtenha 2 horas de reprodução

Do ginásio para as ruas
• Almofadas respiráveis de proteções dos ouvidos. Retire facilmente para limpar
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Design elegante. Proteções dos ouvidos dobráveis

Desde listas de reprodução para treinar a chamadas cruciais
• Diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm
• Som detalhado. Graves bons. Excelente isolamento de ruído passivo
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth



 20 horas de reprodução
Estes auscultadores oferecem até 20 horas de 
reprodução contínua para uma diversão sem 
preocupações quando está a ouvir a sua música em 
movimento.

Diafragmas de 40 mm
Deixe que a sua lista de música para treino o leve até 
ao próximo nível. Diafragmas acústicos em neodímio 
de 40 mm perfeitamente sintonizados fornecem os 
graves para continuar sempre em movimento. A 
estrutura com parte posterior fechada oferece um 
excelente isolamento de ruído passivo. Poderá puxar 
pelas suas músicas sem incomodar os outros.

Almofadas respiráveis de proteções dos 
ouvidos.
As almofadas suaves e respiráveis das proteções dos 
ouvidos estão cheias de gel refrescante: 
independentemente do seu esforço, os 
auscultadores mantêm-se frescos em contacto com 
a pele. As almofadas também são amovíveis para uma 
limpeza fácil.

Cancelamento de ruído e eco
Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar 
ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico, 
consegue sempre uma ligação nítida e sem 
interferências.

Proteções dos ouvidos com 
arrefecimento.
As almofadas suaves e respiráveis das proteções dos 
ouvidos estão cheias de gel refrescante: 
independentemente do seu esforço, os 
auscultadores mantêm-se frescos em contacto com 
a pele. As almofadas também são amovíveis para uma 
limpeza fácil.

Som detalhado.
Ligue-se a um mundo de som límpido e natural com 
diafragmas de 40 mm com sintonia precisa. Os seus 
auscultadores desportivos foram concebidos 
cuidadosamente para fornecer um som nítido e 
extremamente detalhado, sem perder a naturalidade 
– independentemente da música que está a ouvir.

Design dobrável.
Proteções para orelhas dobráveis para arrumação 
fácil.

IPX4
Estes auscultadores desportivos possuem uma 
classificação IPX4 de resistência a salpicos. Resistem 
a salpicos de qualquer direção e podem suportar 
mais do que um pouco de suor. Pode treinar sempre 
que quiser, mesmo quando está a chover.

Carga rápida.
Se necessitar de um reforço extra, a carga rápida 
oferece-lhe mais 2 horas de tempo de reprodução 
depois de 10 minutos de carregamento.

Design elegante
O design elegante tem uma aparência fantástica quer 
esteja a dar o seu melhor ou a encontrar-se com os 
amigos depois de uma sessão de ginásio. As 
proteções dos ouvidos totalmente dobráveis tornam 
a arrumação fácil.

Emparelhamento inteligente.
Os botões fáceis de usar permitem-lhe fazer uma 
pausa na sua lista de música, atender chamadas e 
ajustar o volume. Tudo sem tocar no seu 
smartphone. Os auscultadores estão prontos para 
emparelhar logo que ligar o Bluetooth. Após o 
emparelhamento, memorizam o último dispositivo 
com o qual foram emparelhados.
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Especificações
Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Melhoramento do som: Controlo Eco, Redução de 

Ruído
• Impedância: 32 Ohm
• Diâmetro da coluna: 40 mm
• Diafragma: PET
• Tipo: dinâmico

Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão Bluetooth: 5,0
• Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades
• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Chamada em Retenção, 

Atender/Terminar Chamada

Acessórios
• Manual de início rápido: Manual de início rápido
• Cabo USB: Incluído para carregamento

Potência
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 20 hr
• Peso da bateria: 2,5 g
• Tipo de pilha/bateria: Polímero de lítio

Design
• Cor: Preto

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17 x 18 x 4,5 cm
• Peso: 0,17 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso líquido: 0,179 kg
• Tara: 0,101 kg
• EAN: 48 95229 10088 6

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

22,1 x 17,6 x 24 cm
• Peso bruto: 1,02 kg
• Peso líquido: 0,537 kg
• Tara: 0,483 kg
• GTIN: 1 48 95229 10088 3
•

* Os resultados reais podem variar
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