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dziļinieties ar stilu
zirdiet visas pareizās notis ar šīm patiesi bezvadu austiņām, kas skan tikpat labi kā izskatās. 

fesionāla trokšņu slāpēšana bloķē ārējo troksni, lai jūs varētu iedziļināties raidierakstos un 

kaņošanas sarakstos. Vai runājat pa tālruni ārā? Jūs varēsiet skaidri sadzirdēt sarunas partneri pat vējā.

Skaista skaņa. Skaisti ieauši.
• Koncentrējieties, kur vien vēlaties. Profesionāla trokšņu slāpēšana
• Detalizēta skaņa. Bagātīgs bass
• Izsmalcināta apļveida konstrukcija. Ērti pieguloša
• Daudzpunktu Bluetooth savienojamība. Strādājiet labāk

Lai kur jūs dotos
• Kristāldzidri zvani. Vēja trokšņa mazināšana.
• IPX4 drošība pret ūdeni un sviedriem neatkarīgi no laika apstākļiem
• 35 stundas ilgs darbības laiks ar Qi tehnoloģiju saderīgu uzlādes ietvaru
• Septiņi silikona ausu uzgaļu apvalku izmēri

Burvīgi
• IR sensors. Izņemot austiņu, atskaņošana tiek apturēta
• Lietotne Philips Headphones. Kontrolējiet trokšņu slāpēšanu un daudz ko citu
• Ātra savienošanas pārī un skārienvadība



 Profesionāla trokšņu slāpēšana

Koncentrējieties uz skaņām, ko vēlaties 
dzirdēt. Hibrīda trokšņa slāpēšana izmanto 
vairākus mikrofonus un uzlabotu audio 
apstrādi, lai izfiltrētu ārējo troksni. Varat 
aktivizēt Informētības režīmu, pieskaroties 
ieausim, kā arī varat regulēt vēja trokšņa 
mazināšanu, izmantojot lietotni Philips 
Headphones.

Detalizēta skaņa. Bagātīgs bass

Dziesma vai raidieraksts — ideāli noskaņotie 
13 mm skaļruņi sniedz bagātīgu basu un 
aizraujošu skaidrību. Skaņa tiek apturēta, ja 
ieausi izņemat, un jūsu iOS vai Android ierīcei 
piemērotākais kodeks tiek atlasīts automātiski. 
Baudiet izcilu skaņu, lai arī kuru straumēšanas 
pakalpojumu izmantotu.

Izsmalcināta konstrukcija

Šo ieaušu apļveida konstrukcija piesaistīs 
skatienus, un jūs varat izvēlēties tumšu vai gaišu 
nokrāsu, kas labāk atbilst jūsu gaumei. Sešu 
izmēru silikona ausu uzgaļu apvalki un papildu 
Comply putu elementi palīdz nodrošināt drošu 
un ērtu valkāšanu.

Daudzpunktu Bluetooth

Racionalizējiet savu darba dienu. Šos patiesi 
bezvadu ieaušus var savienot ar divām 
Bluetooth ierīcēm vienlaikus, un tās var 
pārslēgt atkarībā no vajadzības. Tāpēc varat 
atbildēt uz zvaniem klēpjdatorā un klausīties 
mūziku tālrunī.

Kristāldzidri zvani

Vairāki mikrofoni un īpašs algoritms koncentrē 
jūsu balss skaņu, kā arī mazina apkārtējās 

pasaules troksni. Pat vēja troksnis tiek izfiltrēts, 
tāpēc, arī atrodoties ārā, sarunas laikā jūs var 
skaidri saklausīt.

35 stundas ilgs darbības laiks

Kad šie ieauši un ietvars ir pilnībā uzlādēti, varat 
doties ceļā un baudīt mūziku ilgāk nekā dienu. 
Kā arī, ja izņemat ieausi, mūzika tiek apturēta, 
lai jūs nepalaistu garām nevienu noti. Ar Qi 
tehnoloģiju saderīgo ietvaru var uzlādēt 
bezvadu režīmā vai izmantojot USB-C.

Philips austiņu lietotne
Lietotne Philips Headphones jums ļauj pielāgot 
trokšņa slāpēšanas līmeni, pārslēdzot iepriekš 
iestatītus režīmus, kā arī varat izmantot 
lietotni, lai aktivizētu vēja trokšņa slāpēšanu. 
Ekvalaizers ļauj pielāgot skaņu atbilstoši jūsu 
vēlmēm.

Ātra savienošana pārī. Skārienvadība
Skārienvadība gādā par vienkāršību, un Google 
Fast Pair ļauj austiņas savienot pārī ar saderīgu 
Android ierīci ar vienu pieskārienu. Kad 
austiņas atrodas Android ierīces tuvumā, jums 
tiek automātiski prasīts, vai vēlaties savienot 
pārī.
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Skaņa
• Pilnā pretestība: 16 omi
• Skaļruņa diametrs: 13 mm
• Jutība: 104 dB (1K Hz)
• Frekvenču diapazons: 7 - 40 000 Hz
• Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
• Hi-Res audio
• Akustiskā sistēma: Atvērta
• Skaļruņa tips: Dinamisks

ANC funkcijas
• ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)
• ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro+
• Informētības režīms
• Adaptīvā ANC
• Mikrofons, paredzēts ANC: 4 mikr.

Telekomunikācija
• Mikrofons zvanam: 3 mikr.
• ENC mikrofons
• Vēja trokšņa mazināšana

Savienojamība
• Bluetooth versija: 5,2
• Atbalstītais kodekss: LDAC, AAC, SBC
• Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
• Bluetooth profili: AVRCP, A2DP, HFP
• Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
• Daudzpunktu savienojums
• Bezvadu

Lietošanas komforts
• Lietotnes Philips Headphones atbalsts
• Iespējama aparātprogrammatūras atjaunināšana
• Automātiska pauze (IS sensors)
• Ūdensizturība: IPX4
• Automātiska izslēgšanās: 60 minūtes
• TWS mono režīms
• Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Dizains
• Lietošanas stils: Ausīs ievietojamas
• Krāsa: Melna

Strāvas padeve
• Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 8 + 

24 st.
• Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 9 + 

27 st.
• Akumulatora tips (austiņa): Litija jonu (iebūvēts)
• Akumulatora jauda (austiņa): 50 mAh
• Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Litija polimērs 

(iebūvēts)
• Akumulatora jauda (ietvars): 410 mAh
• Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 

200 h
• Sarunu laiks: 9 st.
• Uzlādēšanas laiks: 2 st.
• Ātrās uzlādes laiks: 15 minūtes 1 st. atsk.
• Bezvadu uzlādēšana
• Bateriju skaits: 3 gab.
• Akumulatoru svars (kopā): 10,1 g
• Uzlādējams

Balss palīgs
• Balss palīga atbalsts
• Balss palīga aktivizēšana: Instrukcija
• Saderīgs ar balss palīgu: Google Palīgs, Apple Siri

Piederumi
• Uzlādes futrālis
• Comply putas: 1 pāris
• Ausu uzgaļi: 6 pāri
• Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm
• Īsa lietošanas pamācība

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

6,8 x 4,3 x 3,3 cm
• Svars: 0,071 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma veids: Kārba
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

9,7 x 17,7 x 4,5 cm
• Bruto svars: 0,243 kg
• Neto svars: 0,071 kg
• Taras svars: 0,172 kg
• EAN: 48 95229 11804 1

Iekšējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
• Inner carton (L x W x H): 14,7 x 10,5 x 16,7 cm
• Bruto svars: 0,633 kg
• Neto svars: 0,213 kg
• Taras svars: 0,42 kg
• GTIN: 2 48 95229 11804 5

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
• Outer carton (L x W x H): 44,8 x 31,1 x 19,6 cm
• Bruto svars: 7,045 kg
• Neto svars: 1,704 kg
• Taras svars: 5,341 kg
• GTIN: 1 48 95229 11804 8

UPC
• UPC: 8 40063 20169 9
•
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