
 

 

Philips
Fülbe helyezhető, valódi 
vezeték nélküli fülhallgató

6 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®

Fekete

TAT3215BK
A neked való hangzás 

és szabadság.
Akármerre jársz és akármit csinálsz, ez a fröccsenés- és izzadságálló, töltőtokkal is ellátott, 
valóban vezeték nélküli fülhallgató 24 órás lejátszási időt biztosít a számodra. Ha egy hívás 
hosszúra nyúlik, használd az egyik hallgatót, míg a másikat feltöltöd.

Egyszerű párosítás. Hangvezérlés.
• Intelligens párosítás. Találd meg automatikusan Bluetooth készüléked
• A beépített mikrofon segítségével átválthatsz a zenéről a telefonhívásra
• Könnyen aktiválhatod okostelefonod hangsegédjét
• Többfunkciós gomb. Kezeld könnyedén a zenét és a hívásokat

Kiváló érzet. Kiváló megjelenés.
• Gumi fülbetét kis, közepes és nagy méretben
• Stabil, kényelmes illeszkedés
• Puha, szárnyas rögzítőelemek a biztos illeszkedésért és a hatékonyabb hangszigetelésért a fülön 

belül

Akár 24 órányi lejátszási idő
• 6 óra töltésenként. 15 perces töltés 1 óra lejátszási időért
• 6 mm-es neodímium meghajtók. Tiszta hangzás, ütős mélyhang
• IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen
• Monó mód. Kapcsold át a mikrofont a hallgatók között



 IPX4
Az IPX4 besorolás azt jelenti, hogy ez a „true 
wireless” vezeték nélküli fülhallgató ellenáll a 
fröccsenéseknek, bármelyik irányból érkezzenek is. 
Nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod 
akkor sem, ha elázol.

Hordozható USB-C töltőtok.
Kelj útra több töltéssel a zsebedben. Akár 6 órányi 
lejátszási időt nyerhetsz egyetlen töltéssel, valamint 
további 18 órát a teljesen feltöltött tokkal. Egy rövid, 
15 perces töltés a tokban 1 óra lejátszási időt 
biztosít. A töltőtok teljes feltöltése 2 órát vesz 
igénybe USB-C csatlakozóval.

Monó mód
Fel kell venned a telefont, de le fog merülni a 
fülhallgató? Több beszélgetési időt nyersz, ha csak 
egy hallgatót használsz, miközben a másik tölt. A 
mikrofon automatikusan a használatban lévő 
hallgatóhoz kerül. Szükség szerint egyszerűen 
válthatsz a hallgatók között.

Stabil, kényelmes illeszkedés
A 6 mm-es neodímium meghajtók remek hangzást 
biztosítanak, és a tökéletesen illeszkedő, könnyű 
kialakításnak köszönhetően igazi kényelemben 
élvezheted kedvenc zenéidet. A puha, cserélhető 
fülbetét segít kényelmesen a fülbe illeszteni a 
fülhallgatót.

Hangsegéd
Érintés nélkül is aktiválhatod a telefon hangsegédjét. 
Megkérheted többek közt zene lejátszására, 
útvonaltervezésre vagy információk keresésére, és 
sok minden másra.

Intelligens Bluetooth párosítás.
A fülhallgató a töltőtokból kivéve azonnal készen áll 
a párosításra. A párosítást követően a fülhallgató 
emlékszik arra az eszközre, amellyel utoljára 
párosítva volt.
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Tartozékok
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• USB kábel: USB-A–USB-C kábel

Kényelem
• Híváskezelés: Két hívás közötti váltás, Hívás 

fogadása/befejezése, Hívás elutasítása

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth verzió: 5,1
• Maximális hatótávolság: Max. 10 m

Kialakítás
• Szín: Fekete

Hang
• Akusztikus rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: NdFeB
• Frekvenciamenet: 20–20 000 Hz
• Érzékenység: 90 dB
• Membrán: PET

Tápellátás
• Elem típusa: Lítium-ion

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 24
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

37,5 x 27,5 x 24,5 cm

• Bruttó tömeg: 4,7 kg
• Nettó tömeg: 1,176 kg
• Táratömeg: 3,524 kg
• GTIN: 1 48 95229 10974 9

Belső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,53 kg
• Nettó tömeg: 0,147 kg
• Táratömeg: 0,383 kg
• GTIN: 2 48 95229 10974 6

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 18 x 4 cm
• Bruttó tömeg: 0,178 kg
• Nettó tömeg: 0,049 kg
• Táratömeg: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 10974 2

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

3,6 x 4,2 x 6,5 cm
• Tömeg: 0,049 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20115 6
•

Műszaki adatok
Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
6 mm-es meghajtók/hátul zárt Bluetooth®, Fekete
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