
 

 

„Philips“
Tikrai belaidės ausinės

Į išorinę ausį įdedamos ausinės
Supermažas įkrovimo dėklas
IPX4 apsauga nuo vandens
Veikia iki 18 val.
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patinka ausų kanaluose jausti ausinių antgalius.

Mažas įkrovimo dėklas. Veikia iki 18 val.
• IPX4 atsparios purslams ir prakaitui
• Supermažas USB-C įkrovimo dėklas. Papildomai veikia 12 val.
• Veikia 6 val. Įkraukite 15 min. ir veiks papildomą valandą
• Aiškus garsas, smarkūs bosai. 12 mm neodimio garsiakalbiai

Ypač tinkamos. Be galo patogios.
• Laikosi tvirtai ir patogiai. Ausinės be ausinių antgalių
• 4 spalvos. „Ledo ritulio lazdos“ konstrukcija
• Skambinkite naudodami vieną ausinę. Režimas „Mono“

Nuo mėgstamo grojaraščio iki pokalbio telefonu
• Integruoti valdikliai. Integruotas mikrofonas. Paprastas siejimas
• Greitai iš naujo prijunkite prie telefono atidarę dėklą
• Lengvai pažadinkite telefono pagalbinę balso programą



 Paprastas valdymas ir siejimas
Naudodami ant ausinių esančius valdiklius, galite 
sustabdyti grojaraštį, atsiliepti į skambučius ir 
pažadinti telefono pagalbinę balso programą. Ausinės 
yra paruoštos susieti akimirksniu. Vos susiejus, jos iš 
naujo prisijungia prie telefono, kai tik atidarote 
įkrovimo dėklą.

IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

Šios ausinės turi IPX4 vertinimą ir galingus 12 mm 
garsiakalbius. Su jomis galėsite mėgautis puikiu garsu 
bet kokiu oru. Joms visiškai nebaisūs purslai, jų 
nesugadins šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis, kad 
pakliūsite į lietų.

Režimas „Mono“

Daug kalbate telefonu? Galite padvigubinti kalbėjimo 
trukmę naudodami vieną ausinę, kol kita įkraunama. 
Mikrofonas automatiškai priskiriamas naudojamai 
ausinei. Kai ausinės akumuliatorius bus beveik 
išsikrovęs, tiesiog sukeisite ausines.

Laikosi tvirtai ir patogiai
Dėl prigludusio, lengvo dizaino melodijų klausysitės 
jausdami tikrą komfortą. Nenaudodami ausinių 
antgalių, nieko nejausite ausies kanale, todėl nebus ir 
jokio spaudimo pojūčio. Naudojant „ledo ritulio 
lazdos“ formos detalę, ausinė tvirtai laikosi ausyje.

Supernešiojamas įkrovimo dėklas

Turėdami tokį mažą įkrovimo dėklą, galėsite ilgiau 
klausytis muzikos bet kur! Vieną kartą įkrovę šias iš 
tikrųjų belaides ausines, galėsite klausytis 6 val., o 
turėdami iki galo įkrautą dėklą – dar 12 val. Prireikus 
greitai įkrauti, įdėkite ausines 15 min. į dėklą, kad jos 
veiktų papildomą valandą.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 28 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 12 mm
• Jautrumas: 104 dB (1 K Hz)
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Telekomunikacijos
• Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mikrofonai

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Palaikomas kodekas: SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Bevielis ryšys

Patogumas
• Atsparumas vandeniui: IPX4
• TWS skirtas režimas „Mono“
• Valdiklių tipas: Mygtukas
• Automatinis išsijungimas

Konstrukcija
• Spalva: Žalia
• Dėvėjimo stilius: Ausinės kištukas
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Atviro tipo

Maitinimas
• Muzikos grojimo trukmė: 6 + 12 val.
• Kalbėjimo laikas: 6 val.
• Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Ličio polimerų 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinė): 55 mAh
• Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio 

polimerų (integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (dėklas): 350 mAh
• Akumuliatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu: 

200 val.
• Įkrovimo laikas: 2 val.
• Greitojo įkrovimo trukmė: Veikia 1 val. įkrovus 15 

min.
• Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.

• Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 10,5 g
• Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa
• Pagalbinės balso programos palaikymas
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
• Suderinama su pagalbine balso programa

Priedai
• Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
• Įkrovimo dėklas
• Greitos pradžios vadovas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 33,8 x 27,8 x 25 cm
• Bendras svoris: 4,224 kg
• Grynasis svoris: 1,32 kg
• Pakuotės svoris: 2,904 kg
• GTIN: 1 48 95229 11746 1

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 16 x 13 x 11 cm
• Bendras svoris: 0,476 kg
• Grynasis svoris: 0,165 kg
• Pakuotės svoris: 0,311 kg
• GTIN: 2 48 95229 11746 8

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Bendras svoris: 0,128 kg
• Grynasis svoris: 0,055 kg
• Pakuotės svoris: 0,073 kg
• EAN: 48 95229 11746 4

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

5,96 x 4,58 x 2,89 cm
• Svoris: 0,036 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20193 4
•
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