
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe 
true wireless

Słuchawki trzymają się w uchu
Bardzo małe etui z funkcją 
ładowania
Stopień ochrony przed wodą 
IPX4
Do 18 godzin odtwarzania
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 odporne na zachlapanie i pot, bezprzewodowe słuchawki true wireless możesz wziąć ze sobą 
zędzie! Etui z funkcją ładowania mieści się w kieszeni wąskich jeansów. Słuchawki douszne 
ymają się w uchu, ale nie zagłębiają się w kanał uszny, co zapewnia komfort ich noszenia.

Małe etui z funkcją ładowania. Do 18 godzin odtwarzania.
• Odporność na zachlapanie i pot IPX4
• Bardzo mała ładowarka USB-C. 12 godzin dodatkowego czasu odtwarzania
• 6 godzin odtwarzania. Doładowanie przez 15 minut pozwala odtwarzać przez dodatkową 

godzinę
• Czysty dźwięk, mocny bas. 12 milimetrowe przetworniki neodymowe

Niezwykle wygodne.
• Pewne, wygodne dopasowanie. Słuchawki douszne bez wkładek dousznych
• 4 kolory. Konstrukcja przypominająca kij hokejowy
• Wykonywanie połączeń przy użyciu jednej słuchawki dousznej. Tryb mono

Od ulubionej listy odtwarzania po rozmowę telefoniczną
• Zintegrowane elementy sterujące. Wbudowany mikrofon. Łatwe parowanie
• Szybkie ponowne łączenie z telefonem po otwarciu etui
• Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie



 Łatwe sterowanie i parowanie
Elementy sterujące na słuchawkach umożliwiają 
wstrzymywanie odtwarzania, odbieranie połączeń i 
budzenie asystenta głosowego telefonu. Słuchawki są 
gotowe do sparowania w mgnieniu oka. Po 
sparowaniu ponownie połączą się z telefonem, gdy 
tylko otworzysz etui ładujące.

Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Dzięki klasie wodoszczelności IPX4 i potężnym 12 
mm przetwornikom te słuchawki zapewniają 
doskonały dźwięk w każdych warunkach 
pogodowych. Są w pełni odporne na zachlapanie 
wodą, nie przeszkadza im odrobina potu i nie musisz 
martwić się, gdy złapie Cię deszcz.

Tryb mono

Prowadzisz dużo rozmów telefonicznych? Możesz 
dwukrotnie wydłużyć czas połączeń, korzystając z 
jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje. 
Mikrofon jest automatycznie przypisywany do 
słuchawki dousznej, z której korzystasz, a gdy 
aktualnie używana słuchawka douszna jest niemal 
rozładowana, po prostu zamień ją na drugą.

Bezpieczne, wygodne dopasowanie
Dzięki dopasowanej, lekkiej konstrukcji możesz 
słuchać muzyki w naprawdę komfortowych 
warunkach. Brak wkładek dousznych sprawia, że nie 
odczujesz wrażenia ucisku w kanale słuchowym. 
Dzięki konstrukcji typu „kija hokejowego” każda 
słuchawka trzyma się bezpiecznie w uchu.

Bardzo małe etui z funkcją ładowania

To małe etui do ładowania zapewnia więcej muzyki 
w każdym miejscu! Jedno naładowanie tych 
bezprzewodowych słuchawek true wireless 
zapewnia 6 godzin odtwarzania, a w pełni 
naładowane etui zapewnia kolejne 12 godzin. Aby 
szybko je doładować, wrzuć słuchawki do etui na 15 
minut, aby uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania.
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Dźwięk
• Impedancja: 28 Ohm
• Średnica głośnika: 12 mm
• Czułość: 104 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Telekomunikacja
• Mikrofon do rozmów: 1 mikrofony

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Obsługiwany kodek: SBC
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
• Bezprzewodowy

Udogodnienia
• Odporność na wodę: IPX4
• Tryb mono dla TWS
• Typ elementów sterujących: Przycisk
• Automatyczne wyłączanie zasilania

Projekt
• Kolor: Zielony
• Sposób noszenia: Douszne
• Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
• Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 6 + 12 godz.
• Czas rozmów: 6 godz.
• Typ akumulatora (element douszny): Akumulator 

litowo-polimerowy (wbudowany)
• Pojemność akumulatora (element douszny): 

55 mAh
• Typ akumulatora (etui do ładowania): Akumulator 

litowo-polimerowy (wbudowany)
• Pojemność akumulatora (obudowa): 350 mAh
• Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 

200 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.
• Szybki czas ładowania: 15 min. do 1 godz.
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
• Waga akumulatora (całkowita): 10,5 g
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Asystent głosowy
• Obsługa asystenta głosowego
• Aktywacja asystenta głosowego: Ręczna
• Zgodność z asystentem głosowym

Akcesoria
• Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm
• Etui do ładowania
• Skrócona instrukcja obsługi

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

33,8 x 27,8 x 25 cm
• Waga brutto: 4,224 kg
• Waga netto: 1,32 kg
• Waga opakowania: 2,904 kg
• GTIN: 1 48 95229 11746 1

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

16 x 13 x 11 cm
• Waga brutto: 0,476 kg
• Waga netto: 0,165 kg
• Waga opakowania: 0,311 kg
• GTIN: 2 48 95229 11746 8

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Waga brutto: 0,128 kg
• Waga netto: 0,055 kg
• Waga opakowania: 0,073 kg
• EAN: 48 95229 11746 4

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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

UPC
• UPC: 8 40063 20193 4
•

Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Słuchawki trzymają się w uchu Bardzo małe etui z funkcją ładowania, Stopień ochrony przed wodą IPX4, Do 
18 godzin odtwarzania
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