
 

 

„Philips“
Belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Veikia 6 + 18 val.
Laikosi tvirtai
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ms tikrai belaidėms, į ausis įdedamoms sportinėms ausinėms prakaitas visai nebaisus. 
 IPX5 atsparumo purslams ir UV valymo technologija jausitės gaiviai, kad ir kaip sunkiai 
ortuotumėte. Su nešiojamuoju įkrovimo dėklu klausymosi trukmė truks iki 24 val.

Iš sporto salės į gatvę
• 3 keičiami ausinių galiukų antgaliai, kad puikiai tiktų ausyje
• Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai. Patogūs ir saugūs
• Tobulai izoliuoja. Puiki pasyvaus triukšmo izoliacija

Nuo treniruotės grojaraščio iki gyvybiškai svarbaus skambučio
• 6 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai
• Detalus garsas. Malonūs bosai
• Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą
• Palieskite ausinę, norėdami valdyti muziką ir skambučius

Treniruokitės sunkiai. Išlikite gaivūs. Jauskitės laisvai.
• Klausykitės iki 24 val. naudodami dėklą
• IPX5 atsparumas vandeniui. Atsparios vandeniui ir prakaitui
• Nešiojamas įkrovimo dėklas. Keli įkrovimai jūsų kišenėje
• Greitas įkrovimas. Kraukite 15 min., papildomai treniruokitės 1,5 val.
• UV valymas. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą, kad jos būtų nuvalytos



 Minkšti guminiai antgalių sparneliai.
Keičiami ausinių galiukų antgaliai puikiai izoliuoja. 
Lankstūs antgalių sparneliai tvirtai laikosi už ausies 
krašto. Nesvarbu, kaip smarkiai sportuojate, šios 
sportinės ausinės lieka ten, kur jų reikia.

Tobulai izoliuoja.
Nesvarbu, kaip smarkiai sportuojate, šios ausinės 
lieka savo vietoje. Lankstūs antgalių sparneliai tvirtai 
laikosi už ausies krašto. Su mažo, vidutinio ir didelio 
dydžio keičiamais guminiais ausinių antgaliais ausines 
pritaikysite taip, kad jos tobulai tiktų ausyje.

Išmanusis suporavimas.
Naudodami patogius mygtukus, galite sustabdyti 
grojaraštį ir atsiliepti į skambučius neliesdami 
išmaniojo telefono. Ausinės bus paruoštos susieti vos 
tik įjungus „Bluetooth“. Susiejus, įsimenamas 
paskutinis prietaisas, su kuriuo buvo susieta.

Palieskite ausinę
Tobulai suderinti neodimio akustiniai garsiakalbiai 
skleidžia detalų garsą ir stiprius bosus. Norėdami 
sustabdyti grojaraštį ir atsakyti į skambučius, tiesiog 
palieskite ausinę – viską atliksite nepaliesdami 
išmaniojo telefono.

Klausykitės iki 24 val.
Įsidėkite visiškai įkrautą dėklą į sportinį krepšį ir 
klausykitės iki 24 val.

IPX5 atsparumas vandeniui.
Šios sportinės ausinės pasižymi IPX5 nelaidumu 
vandeniui mirkant, t. y. jos atsparios ilgalaikiam 
mirkymui. Prakaituokite stipriai, treniruokitės lietuje 
ar net dėvėkite jas duše.

Nešiojamas įkrovimo dėklas.
Nustelbkite sporto salę. Tuomet bėgimo takelį. Šios 
iš tikrųjų belaidės ausinės turi ultranešiojamą 
įkrovimo dėklą.

UV valymas.
Šios sportinės ausinės gali visada būti švarios, kaip ir 
treniruočių metu girdimas garsas. Tiesiog įdėkite 
ausines į įkrovimo dėklą ir UV valymo ciklo metu bus 
pašalintos bakterijos.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: NdFeB
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Jautrumas: 94 dB
• Diafragma: PET

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį, Perjungti iš skambučio į muzikos 
klausymą

Priedai
• USB laidas
• Įkrovimo dėklas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai
• Greitos pradžios vadovas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunama
• Budėjimo trukmė: 100 val.
• Kalbėjimo laikas: 6 + 18 val.
• Muzikos grojimo trukmė: 6 + 18 val.

Pakavimo matmenys
• EAN: 48 95229 10085 5
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 9,5 x 17 x 5 cm
• Bendras svoris: 0,237 kg
• Grynasis svoris: 0,091 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,146 kg

Vidinė dėžutė
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Bendras svoris: 0,78 kg
• Inner carton (L x W x H): 16 x 16 x 11 cm
• Grynasis svoris: 0,273 kg
• Pakuotės svoris: 0,507 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Bendras svoris: 6,837 kg
• Outer carton (L x W x H): 34 x 33,5 x 24,5 cm
• Grynasis svoris: 2,184 kg
• Pakuotės svoris: 4,653 kg

Gaminio matmenys
• Kabelio ilgis: 8 cm
• Gaminio matmenys (W x H): 3,81 x 3,9 cm
• Svoris: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Specifikacijos
Belaidės ausinės
6 mm garsiakalbiai / uždaros Įdedamos į ausis, Veikia 6 + 18 val., Laikosi tvirtai
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