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יוּל שמע בזמן-אמת כדי לאתר • ִטיִבי באופן מלא משתמש בּכִ 'ביטול רעשים פעיל' (ANC) ַאַדּפְ
ֶלט הצליל  באופן רציף צלילים חיצוניים לא רצויים ולייעל את ּפֶ

מצב 'שקיפות' מאפשר לכם לשמוע מה קורה סביבכם •
מערכת אקוסטית מותאמת מספקת צליל עוצמתי ומאוזן •
שמע מרחבי עם מעקב דינמי אחר תזוזת הראש יאפשר לכם לשקוע במוזיקה, בסרטים •

ובמשחקים1 

קצות כנפיים גמישות ובהתאמה מאובטחת לאוזן עבור נוחות ויציבות לכל היום •
עמידות בזיעה ומתאימות לפעילויות ספורט ולאימוני כושר בסביבה יבשה •
זמין בצבעים שחור, לבן, אפור מרווה וסגול אבן •
אוזניות: •

אורך: 3 ס״מ 
רוחב: 2.4 ס״מ 
גובה: 1.9 ס״מ 
משקל: 5.6 גר׳ 

מארז טעינה: •
אורך: 6.2 ס״מ 
רוחב: 6.2 ס״מ 

גובה: 2.85 ס״מ 
משקל: 55.1 גר׳ 

 Apple

צימוד פשוט בנגיעה אחת2 •
שבב H1 של Apple מספק החלפה אוטומטית בין מכשירים3, שיתוף שמע4 וזימון של •

הסייענית הקולית Siri ללא שימוש בידיים באמצעות קריאת ״היי Siri״ 
 טווח קליטה מורחב ופחות ניתוקים באמצעות ®Bluetooth בסיווג Class 1, המוביל בתעשייה •
שיחה ואינטרקציה עם סייענית קולית באיכות גבוהה הודות לזוג מיקרופונים •
השתמשו ביישומון 'מצא את…‘ במכשיר ה-Apple שלך כדי לאתר את אוזניות •

ה-Beats Fit Pro שלכם5 בעזרת צליל או צפו בהם על גבי מפה אם אבדו או אינכם 
מוצאים אותן 

  Android

יישומון Beats לאנדרואיד6 כולל תכונות משופרות כמו צימוד בנגיעה אחת, בקרות בהתאמה •
אישית, רמות סוללה, עדכוני קושחה ו-7Fit Test, מבחן התאמה לקבלת הצליל וההתאמה 

הטובים ביותר 
טווח קליטה מורחב ופחות ניתוקים באמצעות ®Bluetooth בסיווג Class 1, המוביל בתעשייה •
שיחה ואינטרקציה עם סייעניות קוליות באיכות גבוהה הודות לזוג מיקרופונים•

צליל

עיצוב

קישוריות

אוזניות אלחוטיות באופן מלא עם ביטול רעשים
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עד 6 שעות השמעה (עם ביטול רעשים פעיל) ועוד 18 שעות נוספות שמסופקות ע״י •
מארז הטעינה  

ְדלוּק מהיר״ (Fast Fuel), מעניקה עד שעה של השמעה מטעינה בת 5 דקות • תכונת ״ּתִ
ממצב של סוללה חלשה 

• USB-C-ל USB-C כבל טעינה
סוללת ליתיום-יון נטענת  •

כפתור רב-תכליתי בודד לכל אוזניה •
שליטה על גבי האוזניה למוזיקה, שיחות וסייענית קולית •
מיקרופון מובנה עם הפחתת רעש רוח לבהירות קול משופרת •
הפעלת נגינה/השהיית נגינה אוטומטיים באמצעות חיישנים אופטיים ומדי תאוצה  •

•  Beats Fit Pro אוזניות
מתאמי סיליקון לאוזניה בשלושה גדלים /S/M/L (מידת M מגיעה מותקנת על האוזניה) •
 מארז טעינה תואם בגודל כיס •
•  USB-C-ל USB-C כבל טעינה
מדריך הפעלה מהירה •
כתב אחריות•

כוח

שליטה

מה בקופסה

1 דרושים חומרה ותוכנה תואמים. פועל עם תוכן תואם ביישומונים נתמכים. לא כל התכנים זמינים בפורמט Dolby Atmos. עבור מעקב דינמי 
 .iPad או iPhone אחר תזוזת הראש דרוש

2 דרוש חשבון iCloud ומערכת הפעלה watchOS 3 ,iOS 10 ,macOS 10.12 ומעלה. 

3 החלפה אוטומטית בין מכשירים דורשת מערכת הפעלה tvOS 14.3 ,iPadOS 14.3, watchOS 7.2 ,iOS 14.3 ,macOS 11.1 ומעלה. 

 ,Solo3 wireless ,Powerbeats ,Powerbeats Pro ,Solo Pro ,Beats Flex ,Beats Fit Pro :4 שיתוף שמע נתמך עם האוזניות הבאות

AirPods ,BeatsX ,Powerbeats3 Wireless (דור 1 ומעלה), AirPods Pro ו-AirPods Max. פועל עם iPhone 8 ומעלה, iPod touch דור 7 
ומעלה עם גרסת iOS עדכנית, ״iPad Pro 12.9 (דור 2 ומעלה), ״iPad ,iPad Pro 10.5” ,iPad Pro 11 (דור 5 ומעלה), iPad Air (דור 3 ומעלה) 

ו-iPad mini (דור 5 ומעלה) עם גרסת iPadOS עדכנית. 
5 דרוש חשבון iCloud ומערכת הפעלה watchOS 8.1 ,macOS 12.0.1 ,iOS 15.1 ומעלה. 

6 יישומון Beats לאנדרואיד דורש Android 8.0 ומעלה. 

7 מבחן למציאת מתאם הסיליקון המתאים ביותר דורש iOS 15.1 ומעלה או את יישומון Beats לאנדרואיד.


