
 

 

Philips
Brezžične ušesne športne 
slušalke

Prilagodljiva dvosistemska 

zasnova

20-urna avtonomija predvajanja
Jasni klici. Način Mono.
Odporne na vodo in pot, IPX7

TAA5205BK
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d jutranjega teka do popoldneva v pisarni. Te resnično brezžične slušalke so opremljene 
nemljivo ušesno zanko, ki zagotavljajo zanesljivo namestitev. Polnilni etui zagotavlja do 
-urno avtonomijo predvajanja. Z vodoodporno zaščito razreda IPX7.

Pripravljene za vas
• Narejene za vadbo. Pripravljene za vaš dan.
• Odporno na vodo in znoj (IPX7)
• Snemljiva ušesna zanka. Za želeni slog.
• Na voljo v 3 barvah

Odličen zvok. Odlični občutki.
• 6 mm akustične enote iz neodima. Čist zvok z močnimi nizkimi toni.
• Izmenljivi silikonski ušesni čepki v 3 velikostih
• Jasni klici. Način Mono.

Enostavna uporaba
• Izjemno stabilna povezava. Integrirane upravljalne tipke
• Polnilni etui. Zagotavlja do 20-urno avtonomijo predvajanja.
• 5-urna avtonomija predvajanja po enem polnjenju
• 15-minutno polnjenje za 1 dodatno uro



 Narejene za vadbo

6 mm akustične enote zagotavljajo čist in jasen zvok 
z močnimi nizkimi toni. Od najljubših seznamov 
predvajanja do podcastov in drugih vsebin – preživite 
dan z zvoki, ki vas vedno motivirajo.

Razred vodoodpornosti IPX7

Te prave brezžične športne slušalke imajo razred 
zaščite IPX7, kar pomeni, da jih lahko potopite v 
vodo do globine 1 m za do 30 minut. Ostale bodo na 
mestu, ne glede na intenzivnost potenja in obliko 
ušes.

Snemljiva ušesna zanka

Ušesna zanka poskrbi, da se slušalke udobno 
prilegajo in ostanejo na mestu, ne glede na to, ali 
tečete v parku ali se predajate visokointenzivni 
intervalni vadbi. Izbirate lahko med silikonskimi 
ušesnimi čepki v treh različnih velikostih, ušesno 
zanko pa lahko snamete, ko ne telovadite.

Jasni klici. Način Mono.
Uporabite obe ali pa le eno. Način Mono omogoča, 
da lahko za pogovor uporabite le eno slušalko, pri 
čemer lahko preklapljate med slušalkama, ne da bi 
zamudili kakšno besedo. Popolne za daljši klic.

Izjemno stabilna povezava
Povezava Bluetooth je stabilna, slušalke pa lahko 
povežete takoj, ko jih vzamete iz polnilnega etuija. 
Gumbi na vsaki posamezni slušalki zagotavljajo 
enostavno upravljanje glasbe in klicev.

Polnilni etui.
Povsem napolnjen etui zagotavlja dodatnih 15 ur 
avtonomije predvajanja. Eno samo polnjenje vam 
zagotavlja 5 ur avtonomije predvajanja, hitro 15-
minutno polnjenje pa še dodatno uro. Polnilni etui se 
prek priloženega kabla USB-C popolnoma napolni v 
2 urah.
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Zvok
• Impedanca: 16 ohmov
• Premer zvočnika: 6 mm
• Občutljivost: 111 dB (1 kHz)
• Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
• Največja vhodna moč: 5 mW
• Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost
• Različica Bluetootha: 5.0
• Podprti kodek: AAC, SBC
• Največji doseg: Do 10 m
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
• Brezžična povezava
• Mikrofon: Vgrajen mikrofon

Priročnost
• Način Mono za TWS
• Vodoodpornost: IPX7
• Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Zasnova
• Barva: Črna
• Slog nošenja: Ušesna zanka
• Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
• Prileganje ušesom: Ušesna
• Za namestitev v ušesa: Ušesna zanka, Silikonski 

ušesni čepek

Napajanje
• Čas predvajanja glasbe: 5 + 15 h
• Čas pogovora: 5 ur
• Vrsta baterije (slušalka): Litij-ionska (vgrajena)
• Zmogljivost baterije (slušalka): 50 mAh
• Vrsta baterije (polnilni etui): Litij-ionska (vgrajena)
• Zmogljivost baterije (etui): 450 mAh
• Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 

200 ur
• Čas polnjenja: 2 h
• Čas hitrega polnjenja: 15 minut za 1 uro
• Število baterij: 3 kosi
• Teža baterije (skupna): 13 g
• Za polnjenje

Glasovni pomočnik
• Podpora glasovnega pomočnika

• Aktiviranje glasovnega pomočnika: Glasovno 
upravljanje

• Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, 
Pomočnik Google

Dodatna oprema
• Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm
• Polnilni etui
• Snemljiva ušesna zanka: 3 pari
• Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
• Vodnik za hiter začetek
• Drugo: Par zaklepnih pokrovov

Notranja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Inner carton (L x Š x V): 14,4 x 10 x 16 cm
• Bruto teža: 0,654 kg
• Neto teža: 0,3666 kg
• Teža embalaže: 0,2874 kg
• Številka GTIN: 2 48 95229 11188 6

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 24
• Outer carton (L x Š x V): 31 x 22 x 36 cm
• Bruto teža: 5,6 kg
• Neto teža: 2,9328 kg
• Teža embalaže: 2,6672 kg
• Številka GTIN: 1 48 95229 11188 9

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 8,7 x 3,5 x 6 cm
• Dolžina kabla: 0 cm
• Teža: 0,087 kg

Dimenzije embalaže
• Število priloženih izdelkov: 1
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Bruto teža: 0,195 kg
• Neto teža: 0,1222 kg
• Teža embalaže: 0,0728 kg
• EAN: 48 95229 11188 2
• Vrsta embalaže: Škatla
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje

UPC
• UPC: 8 40063 20162 0
•
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