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 elegantne resnično brezžične slušalke so odlične tako za poslušanje glasbe kot telefoniranje. 
tivno odpravljanje šumov odpravlja šume iz ozadja, zvok pa lahko prilagajate z aplikacijo Philips 
adphones. Glasbo začasno ustavite tako, da ušesni čepek vzamete iz ušesa.

Preprosto pametno
• Elegantna zasnova in hibridno aktivno odpravljanje šumov
• Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko vzamete slušalko iz ušesa.
• Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri
• Dva mikrofona za jasne in razločne klice. Način Mono.

Zvok, ki ga želite
• Polnilni etui. Zagotavlja do 20-urno avtonomijo predvajanja.
• Zmogljive 8 mm zvočne enote iz neodima. Udarni nizki toni in čist zvok.
• Način Awareness Mode. Okoliškim zvokom lahko prisluhnete, kadarkoli želite.
• Ovalna akustična cev. Silikonski ušesni čepki.

Pripravljene za uporabo podnevi. Ali ponoči.
• Izjemno stabilna povezava. Integrirane upravljalne tipke
• Vklop glasovnega pomočnika
• Zaščita IPX5 zagotavlja odpornost proti pljuskom in potu



 Elegantna zasnova

Ne le, da so te resnično brezžične slušalke 
videti odlično, omogočajo tudi, da svoje 
melodije slišite bolje, ko ste v gibanju ali na 
poti. Hibridno aktivno odpravljanje šumov 
zmanjša zunanje šume, zato ste si z glasbo 
bližje. Z načinom Awareness Mode pa boste 
znova slišali tudi šume iz okolice.

Aplikacija Philips Headphones

Poudarite nizke tone. Nekoliko utišajte visoke 
tone. Z aplikacijo Philips Headphones boste 
lahko spreminjali nastavitve za poslušanje 
glasbe. Nastavitve prilagodite sami ali pa 
izberite enega od prednastavljenih slogov 
zvoka. S preprostim dotikom lahko 

preklapljate med prednastavljenimi načini 
ANC.

Dva mikrofona za jasne in razločne klice
Po dva mikrofona v vsaki slušalki zmanjšata 
vpliv neželenih šumov iz okolice. Če se 
nahajate v tihem okolju, kjer med pogovorom 
ni potrebe po odstranjevanju šumov iz okolice, 
lahko preklopite v način Mono. Za pogovor 
lahko tako uporabite le eno slušalko.

Polnilni etui.
Polnilni etui zagotavlja do 20-urno avtonomijo 
predvajanja, slušalke pa bodo z enim samim 
polnjenjem zvok predvajale 5 ur (4,5 ure v 
načinu ANC). Hitro 15-minutno polnjenje vam 
zagotavlja še dodatno uro. Polnilni etui se prek 
priloženega kabla USB-C napolni v dveh urah.

Zmogljiva 8 mm zvočna enota iz 
neodima

Ne glede na to, ali ste na poti, delate od doma 
ali se samo sproščate, 8 mm zvočne enote 
zagotavljajo odličen zvok. Vznemirjeni boste 
zaradi odlične zvočne reprodukcije prav vsake 
skladbe, seznama predvajanj ali drugih vsebin. 

Če iz ušesa vzamete eno od slušalk, se 
predvajanje glasbe zaustavi. Ko slušalko 
ponovno vstavite v uho, se predvajanje 
nadaljuje.

Ovalna akustična cev.
Ovalna akustična cev se udobno in varno 
prilega vašemu ušesu in skrbi za čim večjo 
stopnjo pasivnega odstranjevanja šumov. 
Izbirate lahko med silikonskimi ušesnimi čepki 
v majhni, srednji in veliki različici, kar zagotavlja 
udobno prileganje.

Izjemno stabilna povezava
Slušalke lahko povežete takoj, ko jih vzamete iz 
polnilnega etuija. Po vsaki povezavi si 
zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile 
povezane. Upravljanje na dotik, omogočeno na 
vsaki posamezni slušalki, zagotavlja enostavno 
upravljanje glasbe, klicev in glasnosti.

Zaščita IPX5 zagotavlja odpornost proti 
potenju
Z zaščito stopnje IPX5 so te resnično 
brezžične slušalke odporne na pljuske iz vseh 
smeri. Pot jim ne bo škodil, prav tako vam ni 
treba skrbeti, če vas ujame dež.
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Dodatna oprema
• Vodnik za hiter začetek
• Kabel USB: Kabel USB-C
• Ušesni vstavki: 3 različne velikosti

Priročnost
• Upravljanje klica: Sprejem/končanje klica, 

Zavrnitev klica, Preklapljanje med 2 klicema

Povezljivost
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon
• Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Format 

prenosa: SBC
• Različica Bluetootha: 5.0
• Največji doseg: Do 10 m

Zasnova
• Barva: Črna

Napajanje
• Vrsta baterije: Litij-ionska
• Čas predvajanja glasbe: 5 + 15 h
• Čas pripravljenosti: 200 ur
• Čas pogovora: 5 + +15 ur
• Čas polnjenja: 2 h

Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Opna: PET
• Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
• Tip magneta: NdFeB
• Premer zvočnika: 8 mm
• Impedanca: 16 ohmov
• Največja vhodna moč: 5 mW
• Občutljivost: 105 dB (1 kHz)

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 24
• Outer carton (L x Š x V): 32,2 x 22,7 x 42 cm
• Bruto teža: 5,52 kg
• Teža embalaže: 3,456 kg
• Številka GTIN: 1 48 95229 11038 7
• Neto teža: 2,064 kg

Notranja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Inner carton (L x Š x V): 15 x 10,5 x 19,7 cm
• Bruto teža: 0,633 kg
• Teža embalaže: 0,375 kg
• Številka GTIN: 2 48 95229 11038 4
• Neto teža: 0,258 kg

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
• Dolžina kabla: 0 cm
• Teža: 0,057 kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Karton
• Vrsta postavitve na polico: Oboje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Bruto teža: 0,164 kg
• Neto teža: 0,086 kg
• Teža embalaže: 0,078 kg
• EAN: 48 95229 11038 0
• Število priloženih izdelkov: 1

UPC
• UPC: 8 40063 20158 3
•
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