
 

 

Philips
Bezdrátová sluchátka

6mm reproduktory / uzavřené

Do uší
6+18 h přehrávání
Bezpečně padnoucí
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to skutečně bezdrátová sportovní sluchátka do uší jsou k tréninku jako stvořená. Odolnost 
či stříkající vodě IPX5 a technologie UV čištění se postará, abyste se stále cítili příjemně, ať 
nujete jakkoli tvrdě. Získáte až 24 hodin přehrávání díky přenosnému nabíjecímu pouzdru.

Z posilovny do ulic
• 3 vyměnitelné kryty konců sluchátek pro dokonalé nasazení
• Měkké pogumované hroty sluchátek. Bezpečně uchycené a pohodlné
• Dokonalé utěsnění, skvělá pasivní izolace hluku

Od hudby na cvičení po důležitý hovor
• 6mm neodymové akustické reproduktory
• Detailní zvuk. Výrazné basy
• Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth
• Klepnutím na sluchátka můžete ovládat hudbu a hovory

Trénujte tvrdě. S příjemným pocitem. Nespoutaně.
• Až 24 hodin přehrávání s pouzdrem
• Voděodolnost IPX5. Odolnost proti vodě a potu
• Přenosné nabíjecí pouzdro. Možnost opakovaného dobíjení v kapse
• Rychlé nabíjení. Nabíjejte 15 minut, trénujte další 1,5 hodiny.
• UV čištění. Vyčistěte sluchátka jejich umístěním do nabíjecího pouzdra



 Měkké pogumované hroty sluchátek.
Vyměnitelné gumové kryty na koncích sluchátek uši 
dokonalé utěsní. Ohebné hroty sluchátek sedí 
bezpečně pod rýhou vašeho ucha. Tato sportovní 
sluchátka zůstanou na místě bez ohledu na to, jakým 
tempem se pohybujete.

Dokonalé utěsnění.
Tato sluchátka zůstanou na místě bez ohledu na to, 
jakým tempem se pohybujete. Ohebné hroty 
sluchátek sedí bezpečně pod rýhou vašeho ucha. 
Z vyměnitelných gumových krytů ve velikostech 
malé, střední a velké si vybere každý tak, aby do uší 
perfektně padly.

Chytré párování.
Uživatelsky přívětivá tlačítka umožňují pozastavit 
seznam skladeb a přijímat hovory bez nutnosti 
dotknout se smartphonu. Sluchátka jsou připravena 
se spárovat okamžitě po zapnutí funkce Bluetooth. 
Po spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, 
s nímž byla spárována.

Klepněte na sluchátka
Dokonale vyladěné neodymové akustické 
reproduktory poskytují detailní zvuk a silné basy. 
Jednoduchým klepnutím na sluchátko pozastavíte 
přehrávaný seznam skladeb a přijmete hovor, to vše 
aniž byste se museli dotknout chytrého telefonu.

Až 24 hodin přehrávání
Hoďte plně nabité pouzdro do tašky a sluchátka 
vydrží přehrávat až 24 hodin.

Voděodolnost IPX5.
Tato sportovní sluchátka se mohou pochlubit krytím 
IPX5 proti stříkající vodě, což znamená, že jsou 
odolná vůči namočení. Můžete je tedy bez obav nosit 
i při silném pocení, tréninku v dešti nebo dokonce ve 
sprše.

Přenosné nabíjecí pouzdro.
Vyrazte do posilovny. Pak si jděte zaběhat. Tato 
skutečně bezdrátová sluchátka do uší jsou dodávána 
s mimořádně přenosným nabíjecím pouzdrem.

UV čištění.
Sluchátka zůstanou stále svěží. Jednoduše je umístěte 
do nabíjecího pouzdra a cyklus UV čištění odstraní 
veškeré bakterie.
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Design
• Barva: Černá

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: NdFeB
• Impedance: 16 ohmů
• Průměr reproduktoru: 6 mm
• Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
• Citlivost: 94 dB
• Membrána: PET

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 5.0
• Maximální dosah: Až 10 m

Pohodlí
• Správa hovorů: Zvednutí/položení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Přepínání mezi hovorem a 
hudbou

Příslušenství
• Kabel USB
• Nabíjecí pouzdro
• Náušníky: 3 velikosti
• Stručný návod

Spotřeba
• Typ baterie: Li-Pol
• Nabíjecí
• Doba v pohotovostním režimu: 100 h
• Doba hovoru: 6+18 h
• Doba přehrávání hudby: 6+18 h

Rozměry balení
• EAN: 48 95229 10085 5
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17 x 5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,237 kg
• Čistá hmotnost: 0,091 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,146 kg

Vnitřní krabice
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hrubá hmotnost: 0,78 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 16 x 16 x 11 cm
• Čistá hmotnost: 0,273 kg
• Hmotnost obalu: 0,507 kg

Vnější obal
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hrubá hmotnost: 6,837 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 34 x 33,5 x 24,5 cm
• Čistá hmotnost: 2,184 kg
• Hmotnost obalu: 4,653 kg

Rozměry výrobku
• Délka kabelu: 8 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 3,81 x 3,9 cm
• Hmotnost: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Specifikace
Bezdrátová sluchátka
6mm reproduktory / uzavřené Do uší, 6+18 h přehrávání, Bezpečně padnoucí
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