
 

 

Philips
Bezdrátová sportovní 
sluchátka

Pratelné polstrování náušníků
Lehké a odolné
Ochrana proti prachu a vodě IP55

TAA4216BK
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ůstaňte aktivní. Buďte svěží. 
ychutnejte si to.

to odolná, lehká bezdrátová sluchátka na uši jsou navržena pro aktivní životní styl. 
dnímatelné a omyvatelné kryty náušníků zaručí pohodlí, ať už běháte na pásu nebo 
razíte na pláž. Díky 35 hodinám přehrávání hraje hudba stále.

Odolná, stylová, lehká.
• Jděte dále. 35 hodin přehrávání
• Pro sport nebo na cestách. Omyvatelné polstrování náušníků
• Ochrana proti prachu a vodě IP55
• Chladicí náušníky

Od hudby na cvičení po důležitý hovor
• Výkonné 40mm neodymové reproduktory
• Jasný zvuk a silné basy
• Vaše melodie zůstanou vaše. Uzavřený design
• Nabíjejte 15 minut a získejte další 2 hodiny přehrávání navíc

Do parku do ulic i na pláž
• Snadné skladování. Kompaktní sklopné provedení
• Multifunkční tlačítko. Vestavěný mikrofon Snadné párování
• Kompatibilní s audiokabelem (konektor 3,5 mm)



 35 hodin přehrávání

Díky 35 hodinám přehrávání na jedno nabití jsou tato 
bezdrátová sluchátka na uši s vámi při tréninku 
i mimo něj. Úplné nabití trvá méně než 2 hodiny. 
Potřebujete zvýšit výkon? 15 minut nabíjení vám 
poskytne o 2 hodiny delší dobu přehrávání.

Pratelné polstrování náušníků

Měkké, prodyšné polstrování sluchátek je 
odnímatelné pro snadné čištění a je naplněné 
chladicím gelem. Bez ohledu na to, co děláte, když 
máte tato sluchátka, budete mít vždy možnost znovu 
se cítit svěže!

Ochrana proti prachu a vodě IP55

Ochrana IP55 znamená, že jsou vaše sluchátka stejně 
v pohodě na prašných cestách jako v silném dešti. Ať 
se potíte jakkoli silně a ať se vydáte kamkoli, nic vás 
nezastaví!

Uzavřený design
Dokonale vyladěné 40mm neodymové reproduktory 
poskytují basy, které vás udrží v pohybu. Konstrukce 
s uzavřenou zadní částí zajišťuje skvělou pasivní 
izolaci hluku. Své melodie si můžete užívat naplno, 
aniž byste někoho obtěžovali.

Kompaktní sklopné provedení
Elegantní provedení vypadá skvěle, ať už se chystáte 
na nejlepší osobní výkony, nebo si užít víkendovou 
zábavu. Vnitřní sklopení náušníků usnadňuje 
skladování.

Snadné ovládání a párování
Multifunkční tlačítko umožňuje pozastavit seznam 
skladeb, přijímat hovory, ovládat hlasitost a aktivovat 
hlasového asistenta telefonu. Sluchátka jsou 
k párování připravena okamžitě po zapnutí funkce 
Bluetooth. Po spárování si sluchátka pamatují 
poslední zařízení, s nímž byla spárována.

3,5mm audio port
3,5 mm audio port umožňuje připojit tato sportovní 
sluchátka přímo ke kompatibilním telefonům nebo 
hudebním přehrávačům. Ideální v době, kdy je 
baterie téměř vybitá a kdy nemáte možnost nabíjení 
sluchátek.
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Specifikace
Zvuk
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Citlivost: 118 dB (1K Hz)
• Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
• Maximální příkon: 30 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický

Telekomunikace
• Mikrofon pro volání: 1 mikrofon

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 5.0
• Podporovaný kodek: SBC
• Maximální dosah: Až 10 m
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
• Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Bezdrátové provedení

Pohodlí
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP55
• Typ ovládání: Tlačítkový panel
• Ovládání hlasitosti

Design
• Barva: Černá
• Sklopný design: Vnitřní
• Způsob nošení: Na uši
• Materiál náušníků: Látka
• Padnou do uší: Na uši
• Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 35 h
• Doba hovoru: 35 h
• Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová 

(vestavěná)
• Kapacita baterie (sluchátka): 350 mAh
• Doba nabíjení: 2 h
• Rychlé nabíjení: 15 min = 2 hodiny
• Počet baterií: 1 ks
• Hmotnost baterie (celková): 6,75 g
• Nabíjecí

Příslušenství
• Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
• Stručný návod

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 1 48 95229 11756 0
• Hrubá hmotnost: 1,282 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 22,1 x 18,5 x 25 cm
• Čistá hmotnost: 0,714 kg
• Hmotnost obalu: 0,568 kg

Rozměry balení
• EAN: 48 95229 11756 3
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 23,7 x 5,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,363 kg
• Čistá hmotnost: 0,238 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice
• Hmotnost obalu: 0,125 kg
• Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,2 x 19,9 x 5 cm
• Hmotnost: 0,214 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20175 0
•
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