„Philips“
Įdedamos į ausis belaidės
sportinės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda

Visada uždedamos taip,
kaip norite
Nuo rytinio bėgiojimo iki popiečių biure. Šios tikrai belaidės ausinės turi nuimamą ausies
kabliuką, kad galėtumėte užsidėti taip, kaip norite. Klausysitės iki 20 val. naudodami
įkrovimo dėklą. Pasižymi IPX7 nelaidumu vandeniui.
Paruošta jums
• Skirtos sportuoti. Pasiruoškite dienai
• IPX7 atsparumas vandeniui ir prakaitui
• Nuimamo ausies kabliuko konstrukcija. Pageidaujamam stiliui
• 3 spalvų pasirinkimas

TAA5205BK

Puikiai skamba. Puikus jausmas.
• 6 mm neodimio garsiakalbiai. Aiškus garsas su galingais bosiniais garsais
• 3 dydžių keičiami silikoniniai ausinių antgalių dangteliai
• Aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“
Paprasta naudoti
• Stiprus ryšys. Integruoti ausinių valdikliai
• Įkrovimo dėklas. Veikia iki 20 val.
• Vieną kartą įkrovus veikia 5 val.
• Įkrovus per 15 min. veikia papildomą 1 val.

TAA5205BK/00

Įdedamos į ausis belaidės sportinės ausinės
6 mm garsiakalbiai / uždaros „Bluetooth®“, Juoda

Specifikacijos
Gaminio matmenys

• Gaminio matmenys (W x H x D): 8,7 x 6 x 3,5 cm
• Kabelio ilgis: 0 cm
• Svoris: 0,0866 kg

Pakavimo matmenys

• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D):
9,5 x 17 x 4,5 cm
• Bendras svoris: 0,195 kg
• Grynasis svoris: 0,1222 kg
• Pakuotės svoris: 0,0728 kg
• EAN: 48 95229 11188 2

Išorinė kartoninė dėžutė
•
•
•
•
•
•

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Outer carton (L x W x H): 31 x 22 x 36 cm
Bendras svoris: 5,5 kg
Grynasis svoris: 2,9328 kg
Pakuotės svoris: 2,5672 kg
GTIN: 1 48 95229 11188 9

Vidinė dėžutė
•
•
•
•
•
•

Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Inner carton (L x W x H): 14,4 x 10 x 16 cm
Bendras svoris: 0,66 kg
Grynasis svoris: 0,3666 kg
Pakuotės svoris: 0,2934 kg
GTIN: 2 48 95229 11188 6

Priedai

Ypatybės
• USB laidas: USB-C laidas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai

Prijungimo galimybė
•
•
•
•

Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
„Bluetooth“ versija: 5,0
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Maitinimas
•
•
•
•
•

Baterijos tipas: Ličio jonų
Budėjimo trukmė: 200 val.
Kalbėjimo laikas: 5 val.
Muzikos grojimo trukmė: 5 + 15 val.
Įkrovimo laikas: 2 val.

Garsas
•
•
•
•
•
•

Akustinė sistema: Uždara
Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
Pilnutinė varža: 16 omų
Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
Jautrumas: 111 dB (1 K Hz)
Didžiausia įvesties galia: 5 mW

6 mm garsiakalbiai pasižymi aiškiu, švariu garsu ir
galingais žemaisiais dažniais. Nuo mėgstamų
grojaraščių iki tinklalaidžių ir dar daugiau – judėkite
su jus išjudinančiais garsais.

IPX7 atsparumas vandeniui

Patogumas

• Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

UPC

• Greitos pradžios vadovas

Skirtos sportuoti

• UPC: 8 40063 20162 0
•

Šios tikrai belaidės sportinės ausinės priskirtos IPX7
klasei, tai reiškia, kad jas galima visiškai panardinti
vandenyje iki 1 m ir iki 30 min. Jos liks vietoje, kad ir
kiek prakaituotumėte ar kad ir kokios formos būtų
jūsų ausys.

Nuimamo ausies kabliuko konstrukcija

Nesvarbu, ar tai bėgimas parke, ar nepaprasta didelio
intensyvumo treniruotė, dėl ant ausies kabinamo
dizaino šios ausinės bus patogios ir tvirtai laikysis.
Galite rinktis iš trijų skirtingo dydžių silikoninių ausų
antgalių dangtelių, o, kai nesportuojate, ausų
kabliukus galima nuimti.

Aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“

Dėvėkite abi arba dėvėkite tik vieną. Su režimu
„Mono“ galite kalbėti naudodami vieną ausinę ir
galite perjungti ausines nepraleisdami nė vieno
žodžio. Idealu, jei skambutis ilgas.

Stiprus ryšys

„Bluetooth“ ryšys yra stabilus, o ausinės – paruoštos
susieti, kai tik išimsite jas iš įkrovimo dėklo.
Naudojant ant kiekvienos ausinės esančius valdiklius
galima lengvai valdyti muziką, skambučius ir garsumą.
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Įkrovimo dėklas.

Pilnai įkrovę dėklą galėsite klausytis papildomas 15
val. Vieną kartą įkrovus veikia 5 val., o greitai įkrovus
per 15 min. veikia papildomą valandą. Dėklas iki galo
įkraunamas per 2 val. naudojant pridedamą USB-C
laidą.

