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Į ausis dedamos iš tikrųjų 
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13 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
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auskite į sodrų, detalų garsą arba būkite harmonijoje su supančiu pasauliu. Šios 
tobulintos, tikrai belaidės ausinės pasižymi aktyvaus triukšmo šalinimo ir aplinkos garsų 
žimais, kad kontroliuotumėte tai, ką girdite. Sudėtingas apskritas dizainas palieka įspūdį.

Girdėkite tai, ką norite
• Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas. Sutekite dėmesį ten, kur norite
• Aplinkos garsų režimas. Įsileiskite pasaulį, kai to reikia
• IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę
• „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas

Pamėkite tai, ką girdite
• Detalus, platus garsas ir sodrūs, galingi žemieji garsai
• Tobulai suderintas 13 mm neodimio garsiakalbis
• Išskirtinis geometrinis dizainas. Patogiai įdedamos į ausis
• Du mikrofonai – itin aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“

Paruoštos dienai. Ar nakčiai
• Įkrovimo dėklas. Veikia iki 24 val.
• Stiprus ryšys. Integruoti ausinių valdikliai
• Integruotas „Google Assistant“
• IPX4 atsparumas purslams ir prakaitui



 Hibridinis aktyvus triukšmo pašalinimas

Kai daina nusipelno viso jūsų dėmesio, su 
šiomis tikrai belaidėmis ausinėmis galėsite 
netrukdomai įsijausti. Vienas išorinis 
mikrofonas ir vienas vidinis mikrofonas 
suderinami išoriniam triukšmui išfiltruoti. Su 
aplinkos garsų režimu prireikus grįšite į pasaulį.

Detalus, platus garsas

Tobulai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia 
galingus žemuosius garsus ir kiekviena daina 
girdima be galo aiškiai. Jei išsiimsite ausinę, 
muzika bus sustabdyta. Įsidėkite ausinę atgal, ir 
muzika bus leidžiama toliau.

Kompaktiškas įkrovimo dėklas

Įkrovimo dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu 
arba per USB-C jungtį. Visiškai įkrautas dėklas 

suteikia 18 val. veikimo trukmės. Vieną kartą 
įkrovus ausinės veiks 6 val. (5 val. su ANC). 
Įkraukite jas 15 min., kad veiktų papildomą 1 
valandą.

Išskirtinis geometrinis dizainas

Apvalus ausinių įdėklo korpusas pasižymi 
liečiamąja kokybe ir yra skirtas subtiliai šviesai 
pritraukti, taip sukuriant dailią, santūrią 
išvaizdą. Ovalus akustinis vamzdelis patogiai ir 
saugiai įdedamas į ausį ir maksimaliai padidina 
pasyvaus triukšmo izoliaciją.

Režimas „Mono“

Du mikrofonai kiekvienoje ausinėje yra 
nukreipti į jūsų balso garsą ir labai sumažina 
aplinkinio pasaulio keliamą triukšmą. Jei esate 
tylesnėje vietoje ir jums nereikia nuslopinti 
triukšmo kalbant, režimas „Mono“ suteikia 
galimybę kalbėtis tik su viena ausine.

„Philips“ ausinių programa
Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite 
diskantą. „Philips“ ausinių programa suteikia 
galimybę valdyti klausomą muziką. Patys 
reguliuokite garsumą arba pasirinkite iš anksto 

nustatytą garso stilių. Taip pat vienu mygtuko 
palietumu galite perjungti iš anksto nustatytus 
ANC režimus.

Stiprus ryšys

Jūsų ausinės yra paruoštos susieti iškart, kai tik 
jas išimsite iš įkrovimo dėklo. Vos susiejus, jos 
prisimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo 
susietos. Su kiekvienos ausinės jutikliniais 
valdikliais lengvai valdysite muziką, skambučius 
ir garsumą.

„Google Assistant“
Tiesiog palieskite jutiklinius valdiklius ant 
kairiosios ausinės, kad pažadintumėte „Google 
Assistant“ ar bet kurią kitą balsinę pagalbinę 
programą. Su visiškai integruotu „Google 
Assistant“ atliksite daugiau darbų visiškai 
laisvomis rankomis. Jums bus perskaityti 
pranešimai, paprašykite paleisti muziką ir kt.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 13 mm
• Jautrumas: 108 dB
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Diafragma: PET
• Magnetinio tipo: NdFeB

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• „Bluetooth“ profiliai: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, 

Transliavimo formatas: SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Pokalbio atidėjimas, Mikrofono nutildymas, 
Atmesti skambutį, Perjungti 2 skambučius iš vieno į 
kitą

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Maitinimas
• Muzikos grojimo trukmė: 6 + 18 val.
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Kalbėjimo laikas: 6 val.
• Budėjimo trukmė: 200 val.
• Įkrovimo laikas: 1,5 val.
• Pakartotinai įkraunama

Priedai
• USB laidas: USB-C laidas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai
• Greitos pradžios vadovas

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,842 kg
• GTIN: 2 48 95229 10842 8
• Inner carton (L x W x H): 18 x 10,5 x 16,7 cm
• Grynasis svoris: 0,291 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,551 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
• Bendras svoris: 7,592 kg
• Pakuotės svoris: 5,264 kg
• GTIN: 1 48 95229 10842 1
• Grynasis svoris: 2,328 kg

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

7,2 x 4,4 x 3,6 cm
• Svoris: 0,073 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Bendras svoris: 0,249 kg
• Grynasis svoris: 0,097 kg
• Pakuotės svoris: 0,152 kg
• EAN: 48 95229 10842 4
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu

UPC
• UPC: 8 40063 20153 8
•
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