
 

 

„Philips“
Tikrai belaidės ausinės

Sodrus garsas
Gera skambučių kokybė
IPX5 atsparumas vandeniui
Veikia iki 26 val.
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 šiomis iš tikrųjų belaidėmis ausinėmis klausykitės sodraus muzikos ir labai aiškaus 
mbučių garso. Patogios, patikimos ir turi įkrovimo dėklą, kuris telpa kišenėje! Jos 
sižymi IPX5 atsparumu purslams ir prakaitui bei veikia 26 val.

Sodrus garsas. Ergonomiškas dizainas
• Tvirtai, patogiai laikosi ausyse
• 3 papildomos silikoninių ausinių antgalių poros (dideli, vidutiniai, maži)
• 10 mm neodimio garsiakalbiai sodriam garsui
• Specialios „Philips“ ausinių programėlės palaikymas

Aiškus skambučių garsas. Labai patogu
• 2 įmontuoti ENC mikrofonai aiškiems skambučiams
• Jutiklinis valdymas. Paprasta susieti
• Automatinis prijungimas ir paprastas pagalbinės balso programos aktyvavimas
• Skambinkite režimu „Mono“ naudodami vieną ausinę

Naudojant mažą įkrovimo dėklą veikia 26 val.
• Kišeninis USB-C įkrovimo dėklas
• Veikia 6 val. Greitai įkraukite 15 min. ir veiks papildomą valandą
• Su dėklu veikia papildomas 20 val.
• IPX5 apsauga nuo purslų ir prakaito



 Tvirtai, patogiai laikosi ausyse

Šios ledo ritulio lazdos formos ausinės 
dedamos į ausų kanalus ir taip sukuriamas 
išorinį triukšmą slopinantis sandarumas. Su 
galingais 10 mm garsiakalbiais mėgausitės 
sodriu, energingu garsu. Pridedami trijų dydžių 
minkšti, keičiami silikoniniai ausinių antgalių 
dangteliai.

2 ENC mikrofonai aiškiems 
skambučiams

ENC naudoja du mikrofonus ir triukšmo 
slopinimo algoritmą, kad skambučiai būtų labai 

aiškūs. Du mikrofonai efektyviai sumažina 
aplinkos triukšmą, kad vienas kitą aiškiai 
girdėtumėte. Su šiomis iš tikrųjų belaidėmis 
ausinėmis kaskart bendrausite aiškiai!

Kišeninis įkrovimo dėklas

Pasiimkite muziką visur su savimi naudodami šį 
kišeninį įkrovimo dėklą. Visiškai įkrautos 
ausinės veikia 6 val., o visiškai įkrautas dėklas 
suteikia dar 20 val. Galite greitai įkrauti ausines 
per 15 min. ir klausytis dar valandą!

IPX5 apsauga nuo purslų / prakaito
IPX5 vertinimas suteikia galimybę muziką turėti 
su savimi nepaisant oro! Ausinės yra atsparios 
vandeniui, joms nepakenks atsitiktinė liūtis, 
todėl nereikia jaudintis, kad pakliūsite į lietų.

Pritaikomas garsas
Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite 
diskantą. Prisijaukinkite garsus! „Philips“ 

ausinių programėlė suteikia galimybę valdyti 
klausomą muziką. Reguliuokite garsumą arba 
pasirinkite iš anksto nustatytą garso stilių.

Paprastas valdymas ir siejimas
Naudojant ausinių jutiklinį valdymą, gyvenimas 
tampa itin paprastas! Naudokite jutiklinį 
valdymą norėdami pristabdyti muziką, 
skambinti ir pažadinti telefono pagalbinę balso 
programą. Susiejus, ausinės prisijungs prie 
telefono, kai tik atidarysite įkrovimo dėklą.

Skambučiams skirtas režimas „Mono“
Daug kalbate telefonu? Galite padvigubinti 
kalbėjimo trukmę naudodami vieną ausinę, kol 
kita įkraunama. Mikrofonas automatiškai 
priskiriamas naudojamai ausinei. Tad, kai 
ausinės akumuliatorius išsikraus, tiesiog 
sukeisite ausines.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
• Jautrumas: 101,5 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Telekomunikacijos
• ENC mikrofonas
• Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 mikrofonai

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,2
• Palaikomas kodekas: SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Bevielis ryšys

Patogumas
• Atsparumas vandeniui: IPX5
• „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
• Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
• TWS skirtas režimas „Mono“
• Valdiklių tipas: Lietimas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis

Maitinimas
• Muzikos grojimo trukmė: 6 + 20 val.
• Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Ličio polimerų 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinė): 40 mAh
• Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio 

polimerų (integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (dėklas): 460 mAh
• Kalbėjimo laikas: 6 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
• Suderinama su pagalbine balso programa
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis

Priedai
• Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
• Įkrovimo dėklas
• Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
• Greitos pradžios vadovas

Matmenys
• Ausinės matmenys (P x G x A): 3,41 x 2,00 x 

2,18 cm
• Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 6,25 x 2,40 

x 4,56 cm
• Bendras svoris: 0,051 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• EAN: 48 95229 12586 5
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3,3 cm
• Bendras svoris: 0,131 kg
• Grynasis svoris: 0,077 kg
• Pakuotės svoris: 0,054 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• GTIN: 1 48 95229 12586 2
• Outer carton (L x W x H): 34,8 x 24,8 x 24,7 cm
• Bendras svoris: 4,135 kg
• Grynasis svoris: 1,848 kg
• Pakuotės svoris: 2,287 kg

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• GTIN: 2 48 95229 12586 9
• Inner carton (L x W x H): 16,4 x 11,5 x 11 cm
• Bendras svoris: 0,46 kg
• Grynasis svoris: 0,231 kg
• Pakuotės svoris: 0,229 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20232 0
•
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