
 

 

Philips
Bezdrátová sportovní 
sluchátka do uší

Vestavěný snímač srdečního tepu

6 hodin přehrávání
Bezpečně padnoucí
Voděodolnost IPX5 a odolnost 
proti potu

TAA4205BK
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Sportovní sluchátka se snímačem srdečního tepu
• Trénuj chytřeji. Integrovaný snímač srdečního tepu
• Energický zvuk. 6 hodin přehrávání během snímání
• Rychlé nabíjení. Nabíjejte 15 minut, trénujte další hodinu
• Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Čistý zvuk, hluboké basy, snadné ovládání
• Výkonné 10mm neodymové reproduktory
• Spolehlivé připojení Bluetooth. Snadné ovládání
• Vestavěný mikrofon. Jasný hovor
• Jednoduše probuďte svého telefonního hlasového asistenta

Z posilovny do ulic
• Voděodolnost IPX5. Odolnost proti vodě a potu
• Padnou, jak potřebujete. Součástí balení jsou háčky za uši a koncovky sluchátek
• 3 vyměnitelné silikonové nástavce konců sluchátek
• Kevlarový kabel. Pohodlně sedí za krkem



 Integrovaný snímač srdečního tepu
Sledujte svůj srdeční tep pomocí integrovaného 
snímače. Snímač ve sluchátku přesně sleduje váš 
srdeční tep. Poznáte, kdy pořádně zabrat a kdy si 
odpočinout. Kompatibilní s volně dostupnými fitness 
aplikacemi na sledování tréninku, jako např. Strava 
a Runkeeper, a s aplikací Philips Headphones.

Energický zvuk
Běhejte rychleji. Skákejte výše. Kopejte tvrději. 
Získáte čistý zvuk, důrazné basy a 6hodinovou dobu 
přehrávání – dokonce i během sledování srdečního 
tepu. Jedno nabití pomocí USB-C trvá 2 hodiny 
a rychlé nabití za 15 minut vám poskytne další hodinu 
přehrávání.

Háčky za uši a koncovky sluchátek
Vyrazte s pružnými koncovkami sluchátek ze 
silikonu, které bezpečně sedí pod rýhou vašeho ucha. 
Nebo si vyberte háčky za uši, které vám pohodlně 
padnou přes uši. Výběr krytů konců sluchátek, které 
vám umožní dokonalé utěsnění uší.

Aplikace Philips Headphones
Aplikaci Philips Headphones můžete použít ke 
sledování srdečního tepu během cvičení. Nebo 
aplikaci použijte k úpravě zvuku hudby nebo 
podcastů, které posloucháte. Zvýrazněte basy, snižte 
výšky nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku.

Voděodolnost IPX5.
Tato sportovní sluchátka se mohou pochlubit krytím 
IPX5 proti stříkající vodě, což znamená, že jsou 
odolná vůči namočení. Můžete je tedy bez obav nosit 
i při silném pocení, tréninku v dešti nebo dokonce ve 
sprše.

Stabilní připojení
Stabilní připojení Bluetooth zajišťuje, že se při běhu 
neochudíte o jediný tón. Multifunkční tlačítko 
umožňuje pozastavit seznamy skladeb, přijímat 
hovory, upravovat hlasitost nebo probudit hlasového 
asistenta telefonu.
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Zvuk
• Impedance: 16 ohmů
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Citlivost: 98 dB +/- 3 dB (1 kHz)
• Maximální příkon: 5 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický
• Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 5.0
• Maximální dosah: Až 10 m
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
• Bezdrátové provedení

Pohodlí
• Podpora aplikace Philips Headphones
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
• Snímač srdečního tepu
• Typ ovládání: Tlačítkový panel
• Ovládání hlasitosti

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Do uší
• Materiál náušníků: Silikon
• Padnou do uší: Do uší
• Typ, který padne do uší: Držák za uši, Silikonová 

koncovka sluchátek

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 6 h
• Doba hovoru: 8 h
• Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová 

(vestavěná)
• Kapacita baterie (sluchátka): 140 mAh
• Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 160 h
• Doba nabíjení: 2 h
• Rychlé nabíjení: 15 min nabíjení = 1 h přehrávání
• Počet baterií: 1 ks

• Hmotnost baterie (celková): 3 g
• Nabíjecí

Příslušenství
• Nabíjecí kabel: Kabel USB-C
• Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
• Odnímatelné koncovky: 1 pár
• Stručný návod

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 12 x 10,5 x 16,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,37 kg
• Čistá hmotnost: 0,144 kg
• Hmotnost obalu: 0,226 kg
• GTIN: 2 48 95229 11046 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 43 x 24,8 x 18 cm
• Hrubá hmotnost: 3,24 kg
• Čistá hmotnost: 1,152 kg
• Hmotnost obalu: 2,088 kg
• GTIN: 1 48 95229 11046 2

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 5 x 5,9 x 2,8 cm
• Hmotnost: 0,022 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,102 kg
• Čistá hmotnost: 0,048 kg
• Hmotnost obalu: 0,054 kg
• EAN: 48 95229 11046 5

UPC
• UPC: 8 40063 20129 3
•

Specifikace
Bezdrátová sportovní sluchátka do uší
Vestavěný snímač srdečního tepu 6 hodin přehrávání, Bezpečně padnoucí, Voděodolnost IPX5 a odolnost 
proti potu

http://www.philips.com

