
 

 

Philips
Fone de ouvido wireless

Drivers de 6 mm/acabamento 

fechado

Intra-auriculares
6+18 horas de tempo reprodução
Encaixe seguro
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Da academia para as ruas
• 3 capas para pontas auriculares intercambiáveis para um encaixe auricular
• Pontas emborrachadas macias. Seguro e confortável
• Vedação perfeita, ótimo isolamento passivo de ruído

Da playlist de treinos às chamadas importantes
• Drivers acústicos de neodímio de 6 mm
• Som com riqueza de detalhes. Graves regulares
• Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente
• Toque no fone de ouvido para controlar a música e chamadas

Treine pesado. Sinta-se limpo. Sinta-se livre.
• Até 24 horas de tempo de reprodução com o case
• IPX5 à prova d'água. À prova d'água e suor
• Case de carregamento portátil. Várias cargas no seu bolso
• Carga rápida. Carregue por 15 minutos, treine 1,5 hora extra
• Limpeza UV. Coloque os fones de ouvido no case de carregamento para limpar



 Pontas emborrachadas macias.
As capas intercambiáveis de ponta auricular de 
borracha criam uma vedação perfeita. As pontas 
flexíveis se encaixam firmemente sob a crista da 
orelha. Não importa o quanto você treine duro, 
esses fones de ouvido esportivos ficam onde você 
precisa.

Vedação perfeita.
Não importa o esforço, esses fones de ouvido 
permanecem no lugar. As pontas flexíveis se 
encaixam firmemente sob a crista da orelha. As capas 
intercambiáveis de ponta auricular de borracha em 
tamanhos pequenos, médios e grandes permitem 
que você encontre o encaixe perfeito.

Emparelhamento inteligente.
Os botões fáceis de usar permitem pausar playlists e 
fazer chamadas, tudo sem precisar tocar no 
smartphone. Os fones de ouvido ficam prontos para 
emparelhar assim que você ativa o Bluetooth e 
lembrarão do último dispositivo com que foram 
emparelhados.

Toque no fone de ouvido
Perfeitamente em sintonia com os drivers acústicos 
de neodímio, oferece som com riqueza de detalhes 
e graves potentes. Basta tocar no fone de ouvido 
para pausar sua playlist e atender chamadas, sem 
precisar tocar no seu smartphone.

Até 24 horas de tempo de reprodução
Coloque um case totalmente carregado em sua 
mochila e você terá até 24 horas de tempo de jogo.

IPX5 à prova d'água.
Esses fones de ouvido esportivos têm classificação 
IPX5 à prova de imersão, o que significa que são 
resistentes à imersão prolongada. Sue com força, 
treine na chuva ou até mesmo use-os no chuveiro.

Case de carregamento portátil.
Vá à academia. Em seguida, faça uma trilha. Esses 
fones de ouvido true wireless vêm com um case de 
carregamento portátil.

Limpeza UV.
Você pode manter esses fones de ouvido esportivos 
tão novos quanto o ritmo do seu treino. 
Simplesmente coloque os fones no case de 
carregamento e um ciclo de limpeza UV remove as 
bactérias.
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Design
• Cor: Preto

Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de ímã: NdFeB
• Impedância: 16 Ohm
• Diâmetro da caixa de som: 6 mm
• Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz
• Sensibilidade: 94 dB
• Diafragma: PET

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

Conforto
• Gerenciamento de chamadas: Atender/encerrar 

chamada, Rejeitar chamada, Alterne entre 
chamadas e músicas

Acessórios
• Cabo USB
• Case de carreg.
• Protetores de ouvido: 3 tamanhos
• Guia de início rápido

Lig/Desl
• Tipo da bateria: Polímero de lítio
• Recarregável
• Tempo de espera: 100 horas
• Tempo de conversa: 6+18 horas
• Tempo de reprodução de música: 6 + 18 h

Dimensões da embalagem
• EAN: 48 95229 10085 5
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 17 x 5 cm
• Peso bruto: 0,237 kg
• Peso líquido: 0,091 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Peso da embalagem: 0,146 kg

Embalagem interna
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Peso bruto: 0,78 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 16 x 16 x 11 cm
• Peso líquido: 0,273 kg
• Peso da embalagem: 0,507 kg

Embalagem externa
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Número de embalagens para o cliente: 24
• Peso bruto: 6,837 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

34 x 33,5 x 24,5 cm
• Peso líquido: 2,184 kg
• Peso da embalagem: 4,653 kg

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 8 cm
• Dimensões do produto (L x A): 3,81 x 3,9 cm
• Peso: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Especificações
Fone de ouvido wireless
Drivers de 6 mm/acabamento fechado Intra-auriculares, 6+18 horas de tempo reprodução, Encaixe seguro
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