
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe

Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

Dokanałowe
6+18 godzin odtwarzania
Pewne dopasowanie
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Z siłowni na ulicę
• 3 wymienne nasadki douszne zapewniają doskonałe dopasowanie do wnętrza ucha
• Miękkie, gumowe wykończenie; dokładne i wygodne dopasowanie
• Idealne dopasowanie i doskonała pasywna izolacja szumów

Od ulubionej playlisty po ważny telefon
• 6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Szczegółowy dźwięk i dobre basy
• Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
• Dotknij słuchawki, aby sterować muzyką i połączeniami

Zachowaj świeżość i swobodę podczas intensywnego treningu
• Uzyskaj nawet do 24 godzin odtwarzania w naładowanym etui
• Wodoodporność klasy IPX5: odporność na wodę i pot
• Przenośne etui do ładowania. Możliwość wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni.
• Szybkie ładowanie: dodatkowe 1,5 godziny odtwarzania po 15 minutach ładowania
• Czyszczenie UV: umieść słuchawki w etui do ładowania, aby je wyczyścić



 Miękkie, gumowe wykończenie
Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek 
dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie. 
Elastyczne skrzydełka dobrze przylegają do krawędzi 
ucha. Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, 
te sportowe słuchawki pozostają na swoim miejscu.

Idealne dopasowanie.
Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, 
słuchawki pozostają na swoim miejscu. Elastyczne 
skrzydełka dobrze przylegają do krawędzi ucha. 
Wymienne gumowe nasadki douszne w trzech 
rozmiarach (małe, średnie i duże) umożliwiają 
idealne dopasowanie do ucha.

Inteligentne parowanie
Przyjazne dla użytkownika przyciski umożliwiają 
wstrzymywanie odtwarzania utworów z listy i 
odbieranie połączeń. Wszystko to bez dotykania 
smartfona. Słuchawki są gotowe do sparowania 
natychmiast po włączeniu funkcji Bluetooth. 
Zapamiętują one ostatnie urządzenie, z którym 
zostały sparowane.

Dotknij słuchawki
Idealnie dostrojone neodymowe przetworniki 
akustyczne zapewnią szczegółowy dźwięk i mocne 
basy. Wystarczy dotknąć słuchawki, aby wstrzymać 
odtwarzanie lub odebrać połączenie — wszystko to 
bez dotykania smartfona.

Uzyskaj nawet do 24 godzin odtwarzania
Wrzuć do torby z rzeczami na siłownię w pełni 
naładowane etui i odtwarzaj dźwięk przez nawet 24 
godziny.

Wodoodporność klasy IPX5
Te sportowe słuchawki mają klasę wodoodporności 
IPX5, co oznacza, że są odporne na długotrwałe 
zamoczenie. Żaden pot ani woda nie są im straszne 
— możesz trenować w nich w deszczu, a nawet 
wejść z nimi pod prysznic.

Przenośne etui do ładowania.
Ruszaj na siłownię. Potem na szlak. Bezprzewodowe 
słuchawki dokanałowe true wireless są wyposażone 
w wyjątkowo lekkie przenośne etui do ładowania.

Czyszczenie UV
Twoje sportowe słuchawki mogą być tak samo 
świeże, jak najświeższe bity, przy których trenujesz. 
Wystarczy, że umieścisz słuchawki w etui do 
ładowania, a cykl czyszczenia UV usunie z nich 
wszystkie bakterie.
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Wykończenie
• Kolor: Czarny

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 6 mm
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Czułość: 94 dB
• Membrana: Tworzywo PET

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

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Odrzucanie połączenia, Przełączanie 
między rozmową i muzyką

Akcesoria
• Przewód USB
• Etui do ładowania
• Nakładki douszne: 3 rozmiary
• Skrócona instrukcja obsługi

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 100 godzin
• Czas rozmów: 6+18 godzin
• Czas odtwarzania muzyki: 6+18 godz.

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95229 10085 5
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17 x 5 cm
• Waga brutto: 0,237 kg
• Waga netto: 0,091 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga opakowania: 0,146 kg

Karton wewnętrzny
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga brutto: 0,78 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

16 x 16 x 11 cm
• Waga netto: 0,273 kg
• Waga opakowania: 0,507 kg

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga brutto: 6,837 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34 x 33,5 x 24,5 cm
• Waga netto: 2,184 kg
• Waga opakowania: 4,653 kg

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 8 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 3,81 x 3,9 cm
• Waga: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr. Dokanałowe, 6+18 godzin odtwarzania, Pewne dopasowanie

http://www.philips.com

