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A
Sc
Tr
co
doră sunetul. Adoră aspectul
ufundă-te în sunete bogate, detaliate sau fii la curent cu lumea care te înconjoară. Aceste căşti 
ue Wireless rafinate dispun de anularea activă a zgomotului şi de modul Conştientizare, pentru 
ntrol asupra a ceea ce auzi. Designul circular sofisticat reprezintă o declaraţie.

Ascultă ceea ce dorești
• Anulare activă hibridă a zgomotului. Concentrează-te acolo unde dorești
• Modul Conștientizare. Lasă lumea să pătrundă atunci când ai nevoie
• Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îţi scoţi o cască
• Aplicaţia Philips Headphones. Control personalizat al sunetului

Iubește ceea ce auzi
• Sunet detaliat, expansiv, cu bas bogat și puternic
• Difuzor de 13 mm din neodim, perfect reglat
• Design geometric rafinat. Potrivire confortabilă în ureche
• Microfoane duble, pentru apeluri de claritate excepţională. Mod mono

Pregătite pentru zi. Sau noapte
• Toc de încărcare. Obţii până la 24 de ore de redare
• Conectivitate foarte stabilă. Comenzi integrate pe căștile intraauriculare
• Integrat cu Asistentul Google
• Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire și transpiraţie



 Anulare activă hibridă a zgomotului

Atunci când melodia merită întreaga ta atenţie, 
aceste adevărate căști wireless îţi permit să te 
cufunzi fără distrageri. Un microfon exterior se 
combină cu unul interior pentru a filtra 
zgomotul extern. Modul Conștientizare te lasă 
să revii la lume atunci când este necesar.

Sunet detaliat, expansiv

Difuzoarele de 13 mm perfect reglate asigură 
bas puternic și claritate captivantă pentru 
fiecare piesă. Dacă scoţi un element 
intraauricular, muzica se întrerupe. Pune înapoi 
elementul intraauricular, iar muzica reîncepe.

Toc compact de încărcare

Carcasa de încărcare poate fi încărcată 
wireless sau prin intermediul USB-C. O 

carcasă complet încărcată îţi oferă un timp 
suplimentar de redare de 18 ore. Căștile vor 
reda timp de 6 ore dintr-o singură încărcare (5 
ore cu ANC). Încarcă-le timp de 15 minute, 
pentru a obţine 1 oră suplimentară.

Design geometric rafinat

Carcasa elementului intraauricular circular are 
o calitate deosebită la atingere și este 
concepută pentru a captura în mod subtil 
lumina, ceea ce creează un aspect elegant, 
discret. Tubul acustic de formă ovală se așază 
confortabil și sigur în ureche și maximizează 
izolarea pasivă a zgomotului.

Mod mono

Două microfoane din fiecare element 
intraauricular se concentrează asupra sunetului 
vocii tale, reducând semnificativ zgomotul de la 
lumea din jur. Dacă te afli într-un loc mai liniștit 
și nu este necesar să blochezi zgomotul când 
vorbești, modul mono îţi permite să folosești 
un singur element intraauricular pentru a vorbi.

Aplicaţia Philips Headphones
Îmbunătăţește basul. Redu înaltele. Aplicaţia 
Philips Headphones te face responsabil pentru 
muzica pe care o asculţi. Reglează-ţi singur 
nivelurile sau alege dintre stiluri de sunete 
presetate. Poţi, de asemenea, comuta între 
moduri ANC presetate cu o singură atingere.

Conectivitate foarte stabilă

Căștile sunt gata de asociere imediat ce le scoţi 
din tocul de încărcare. După asociere, acestea 
reţin ultimul dispozitiv cu care au fost asociate. 
Comenzile tactile de pe fiecare cască 
intraauriculară facilitează controlul muzicii, al 
apelurilor și al volumului.

Asistent Google
Pur și simplu atinge comenzile tactile de pe 
elementul intraauricular din partea stângă, 
pentru a activa Asistentul Google sau orice alt 
asistent vocal. Asistentul Google complet 
integrat îţi permite să faci mai multe cu mâinile 
complet libere. Solicită să ţi se citească 
notificările, cere să redai muzică și multe altele.
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Sunet
• Impedanţă: 16 Ohm
• Diametru difuzor: 13 mm
• Sensibilitate: 108 dB
• Gamă de frecvenţe: 20 - 20000 Hz
• Putere maximă de intrare: 5 mW
• Diafragmă: PET
• Tip magnet: NdFeB

Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Profiluri Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, 

Format transmitere: SBC
• Rază maximă: Până la 10 m

Confort
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, Apel 

blocat, Microfon silenţios, Respingere apel, 
Comutarea între 2 apeluri

Design
• Culoare: Negru

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 6+18 h
• Tip baterie: Li-polimer
• Timp de convorbire: 6 ore
• Durată standby: 200 ore
• Durată de încărcare: 1,5 h
• Reîncărcabilă

Accesorii
• Cablu USB: Cablu USB-C
• Capace auriculare: 3 dimensiuni
• Ghid de utilizare rapidă

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,842 kg
• GTIN: 2 48 95229 10842 8
• Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 10,5 x 16,7 cm
• Greutate netă: 0,291 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 0,551 kg

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 24
• Cutie exterioară (L x L x Î): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
• Greutate brută: 7,592 kg
• Greutate proprie: 5,264 kg
• GTIN: 1 48 95229 10842 1
• Greutate netă: 2,328 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
• Greutate: 0,073 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 17,5 x 5,5 cm
• Greutate brută: 0,249 kg
• Greutate netă: 0,097 kg
• Greutate proprie: 0,152 kg
• EAN: 48 95229 10842 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

UPC
• UPC: 8 40063 20153 8
•
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