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ашият звук. Вашият стил.
 музика или разговори тези елегантни истински безжични слушалки знаят как да работят. 

тивното шумопотискане заглушава фоновия шум и можете да персонализирате звука с 

мощта на приложението Philips Headphones. Свалете едната микрокапсула, за да поставите 

зиката на пауза.

просто интелигентни
• Елегантен дизайн и хибридно активно шумопотискане
• IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула
• Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука
• Два микрофона за по-ясни разговори. Моно режим

Звукът, който желаете
• Калъф за зареждане. Получете до 20 часа време за възпроизвеждане
• Мощни 8 мм неодимови мембрани. Динамичен бас, чист звук
• Awareness Mode. Включете звука на околния свят, когато имате нужда
• Овален акустичен улей. Силиконови накрайници за ухо

Готови за деня. Или нощта
• Стабилна свързаност. Вградени органи за управление на микрокапсулите
• Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви
• IPX5 устойчиви на пръски и изпотяване



 Елегантен дизайн

Тези истински безжични слушалки не 
просто изглеждат страхотно – те също ви 
позволяват да чувате по-добре музиката, 
когато сте в движение. Хибридното 
активно шумопотискане намалява външния 
шум, така че нищо да не застава между вас 
и музиката ви. Awareness Mode ви позволява 
да включите звука на околния свят.

Приложение Philips Headphones

Усилете басите. Намалете високите 
честоти. Приложението Philips Headphones 
ви предоставя контрол над музиката, която 
слушате. Регулирайте сами нивата или 
избирайте от предварително настроени 
стилове на звука. Можете също така да 

превключвате между настроени ANC 
режими с едно натискане.

Два микрофона за по-ясни разговори
Два микрофона във всяка микрокапсула се 
фокусират върху звука на гласа ви, което 
намалява шума от света около вас. Ако се 
намирате на по-тихо място и не е нужно да 
изолирате шума, докато говорите, моно 
режимът ви позволява да използвате само 
една микрокапсула, за да говорите.

Калъф за зареждане.
Получете до 20 часа време на 
възпроизвеждане с калъфа за зареждане, а 
слушалките ще възпроизвеждат до 5 часа с 
едно зареждане (4,5 часа с активно 
шумопотискане). Бързо 15-минутно 
зареждане ви предоставя допълнителен час. 
Отнема два часа за зареждане на калъфа 
чрез USB-C.

Мощна 8 мм неодимова мембрана

За пътуване, работа от вкъщи или просто 
релаксиране. 8 мм мембрани предоставят 

страхотен звук за всяка песен, списък за 
изпълнение и още. Ако извадите една 
микрокапсула, музиката спира на пауза. 
Сложете я обратно и музиката стартира 
отново.

Овален акустичен улей.
Овалният акустичен улей стои удобно и 
сигурно в ухото ви и увеличава максимално 
пасивното шумопотискане. Получавате 
избор от малки, средни и големи 
силиконови накрайници за уши, така че 
винаги да получавате удобно прилягане.

Стабилна свързаност
Вашите слушалки са готови за сдвояване в 
момента, в който ги извадите от калъфа за 
зареждане. След като се сдвоят, те 
запомнят последното устройство, с което 
са били сдвоени. Сензорното управление на 
всяка микрокапсула улеснява управлението 
на музика, обаждания и сила на звука.

IPX5 устойчивост на пот
С клас на защита IPX5, тези истински 
безжични слушалки са устойчиви на пръски 
от всяка посока.Те нямат против малко пот 
и няма нужда да се тревожите, ако дъждът 
ви хване навън.
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Аксесоари
• Ръководство за бърз старт
• USB кабел: USB-C кабел
• Накрайници за ушите: 3 размера

Комфорт
• Управление на разговорите: Отговаряне/
приключване на повикване, Отхвърляне на 
повикване, Превключване между 2 разговора

Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон
• Bluetooth профили: AVRCP, A2DP, HSP, Формат 
за поточно предаване: SBC

• Версия на Bluetooth: 5,0
• Максимален обхват: До 10 м

Дизайн
• Цвят: Черно

Захранване
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Време за възпроизвеждане на музика: 5 + 15 ч
• Време на готовност: 200 часа
• Време за разговор: 5+15 часа
• Време за зареждане: 2 ч

Звук
• Акустична система: Затворена
• Диафрагма: PET
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Тип магнит: NdFeB
• Диаметър на високоговорителя: 8 мм
• Импеданс: 16 ома
• Максимална входяща мощност: 5 mW
• Чувствителност: 105 dB (1K Hz)

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,2 x 22,7 x 42 см
• Бруто тегло: 5,52 кг
• Тегло на опаковката: 3,456 кг
• GTIN: 1 48 95229 11038 7
• Нето тегло: 2,064 кг

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 15 x 10,5 x 19,7 см
• Бруто тегло: 0,633 кг
• Тегло на опаковката: 0,375 кг
• GTIN: 2 48 95229 11038 4
• Нето тегло: 0,258 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

3,2 x 3,6 x 7,4 см
• Дължина на кабела: 0 см
• Тегло: 0,057 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 17,5 x 4,5 см
• Бруто тегло: 0,164 кг
• Нето тегло: 0,086 кг
• Тегло на опаковката: 0,078 кг
• EAN: 48 95229 11038 0
• Брой включени продукти: 1

UPC
• UPC: 8 40063 20158 3
•
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