Philips
Brezžične športne slušalke

Pralne blazinice slušalk
Lahke in trpežne
Zaščita pred prahom/vodo IP55

Ostanite aktivni. Občutite svežino.
Izrazite svoj slog.
Te trpežne, lahke brezžične naušesne slušalke so zasnovane za aktiven življenjski slog.
Slušalke imajo odstranljiva in pralna pokrova, zato vam je udobno, bodisi da tečete na
tekalni stezi ali na plaži. 35 ur predvajanja poskrbi, da vam ne zmanjka glasbene spremljave.
Serija slušalk za aktivne. Trpežne, hladne in lahke.
• Privoščite si več. 35 ur predvajanja
• Za šport in potovanje. Pralne blazinice slušalk
• Zaščita pred prahom/vodo IP55
• Hladilne ušesne školjke

TAA4216BK

Od seznamov predvajanja za vadbo k pomembnim klicem
• Zmogljive 40 mm zvočne enote iz neodima
• Jasni in mogočni nizki toni
• Vaša glasba je samo za vas. Akustično nepropusten hrbtni del
• Polnite 15 minut za dodatni 2 uri predvajanja
V parku, na ulici ali plaži
• Preprosto shranjevanje. Zasnova za kompaktno zlaganje
• Večfunkcijski gumb. Vgrajeni mikrofon. Enostavno združevanje.
• Združljive z avdio kablom (3,5 mm priključek)

TAA4216BK/00

Brezžične športne slušalke

Pralne blazinice slušalk Lahke in trpežne, Zaščita pred prahom/vodo IP55

Značilnosti
35-urna avtonomija predvajanja

Specifikacije
Zaščita pred prahom/vodo IP55

Zvok
•
•
•
•
•
•

Impedanca: 32 Ohm
Premer zvočnika: 40 mm
Občutljivost: 118 dB (1 kHz)
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Največja vhodna moč: 30 mW
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Telekomunikacije

• Mikrofon za klice: 1 mikrofon

Povezljivost
S 35 urami predvajanja po enem samem polnjenju vas
brezžične naušesne slušalke spremljajo med vadbo in
še dlje. Celotno polnjenje traja manj kot 2 uri.
Potrebujete dodatno energijo? S 15 minutami
polnjenja pridobite 2 uri več predvajanja.

Razred IP55 pomeni, da so vaše slušalke primerne za
uporabo tudi na prašnih poteh in v močnih nalivih.
Tudi ob močnem znojenju vas nič ne bo ustavilo,
kamorkoli se odpravite!

Pralne blazinice slušalk

Popolno umerjene 40 mm zvočne enote iz neodima
omogočajo močne nizke tone za odlično motivacijo.
Zasnova z akustično neprepustnim hrbtnim delom
zagotavlja odlično pasivno protihrupno izolacijo.
Glasbo lahko predvajate glasno, ne da bi motili druge.

Zasnova z zaprtim hrbtnim delom

Zasnova za kompaktno zlaganje

Elegantna oblika je odlično videti, tako kadar
poskušate postaviti svoj osebni rekord kot kadar se
zabavate konec tedna. Navznoter zložljive ušesne
školjke omogočajo enostavno shranjevanje.
Mehke in zračne blazinice slušalk je mogoče sneti za
lažje čiščenje in so napolnjene s hladilnim gelom.
Slušalkam iz serije za aktivne lahko vedno povrnete
svežino ne glede na aktivnosti med nošenjem.

Enostavno upravljanje in seznanjanje

Z večfunkcijskim gumbom lahko začasno zaustavite
predvajanje, sprejemate klice, spreminjate glasnost
ali prikličete glasovnega pomočnika. Slušalke so
pripravljene na seznanjanje takoj po vklopu funkcije
Bluetooth. Po seznanjanju si slušalke vedno
zapomnijo zadnjo napravo, s katero so bile
seznanjene.

3,5 mm avdio vhod

Prek 3,5 mm avdio vhoda lahko športne slušalke
povežete neposredno z združljivimi telefoni ali
predvajalniki glasbe. Idealno za trenutke, ko
zmanjkuje energije v bateriji in slušalk ne morete
napolniti.
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Različica Bluetootha: 5.0
Podprti kodek: SBC
Največji doseg: Do 10 m
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
Vhod za slušalke: 3,5 mm
Mikrofon: Vgrajen mikrofon
Brezžična povezava

Priročnost

• Vodoodpornost: IP55
• Vrsta kontrolnih elementov: Gumb
• Regulacija glasnosti

Zasnova

•
•
•
•
•
•

Barva: Črna
Zložljiva zasnova: Navznoter
Slog nošenja: Ušesne
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Tkanina
Prileganje ušesom: Ušesne
Vrsta ušesne školjke: Neprepusten hrbtni del

Napajanje

• Čas predvajanja glasbe: 35 h
• Čas pogovora: 35 ur
• Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna
(vgrajena)
• Kapaciteta baterije (v slušalkah): 350 mAh
• Čas polnjenja: 2 h
• Čas hitrega polnjenja: 15 minut za 2 uri
• Število baterij: 1 kos
• Teža baterije (skupna): 6,75 g
• Za polnjenje

Dodatna oprema

• Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm
• Vodnik za hiter začetek

Zunanja škatla
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Število komercialnih pakiranj: 3
Številka GTIN: 1 48 95229 11756 0
Bruto teža: 1,282 kg
Outer carton (L x Š x V): 22,1 x 18,5 x 25 cm
Neto teža: 0,714 kg
Teža embalaže: 0,568 kg

Dimenzije embalaže

• EAN: 48 95229 11756 3
• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
19,5 x 23,7 x 5,5 cm
• Bruto teža: 0,363 kg
• Neto teža: 0,238 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Škatla
• Teža embalaže: 0,125 kg
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Datum izdaje 2022-06-29

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Različica: 8.2.3

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

12 NC: 8670 001 73894
EAN: 48 95229 11756 3

Dimenzije izdelka

• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 17,2 x 19,9 x 5 cm
• Teža: 0,214 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20175 0
•
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