
 

 

Philips
Kulak içi kablosuz spor 
kulaklığı

Esnek çift yönlü tasarım
20 saatlik oynatma süresi
Net aramalar. Mono modu
IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı

TAA5205BK
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bah koşularından ofiste çalışmaya kadar. Bu true wireless kulaklığın sahip olduğu çıkarılabilir kulak 
cası tasarımıyla kulaklığı istediğiniz şekilde kulağınıza uydurabilirsiniz. Şarj kutusuyla birlikte 20 
tlik oynatma süresi elde edersiniz ve kulaklıklar IPX7 seviyesinde su geçirmez özelliğe sahiptir.

Kullanımınıza hazır
• Egzersizleriniz için tasarlandı. Güne hazır
• IPX7 su geçirmez ve tere dayanıklı
• Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı. İstediğiniz tarz için
• 3 renk seçeneğiyle

Hem mükemmel ses verir, hem de rahattır.
• 6 mm neodimyum sürücüler. Net ses, güçlü bas
• 3 boy değiștirilebilir silikon kulaklık ucu
• Net aramalar. Mono modu

Kullanım kolaylığı
• Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri
• Șarj kutusu. 20 saate kadar oynatma süresi
• Tek șarjda 5 saatlik oynatma süresi
• Ekstra 1 saat elde etmek için 15 dakika șarj edin



 Egzersizleriniz için tasarlandı

6 mm sürücüler net bir ses ve güçlü bir bas sunar. 
Gününüzü sizi harekete geçiren en beğendiğiniz 
oynatma listeleri, podcast'ler ve daha fazlası ile 
geçirin.

IPX7 su geçirmez

Bu true wireless spor kulaklıklar IPX7 derecelidir, bu 
da kulaklıkların suda 1 metre derinlikte 30 dakikaya 
kadar kullanıma dayanıklı olduğu anlamına gelir. Ne 
kadar terlerseniz terleyin veya kulaklarınız hangi 
șekilde olursa olsun kulağınızdan düșmez.

Çıkarılabilir kulak kancası tasarımı

İster parkta koșu yaparken, ister yüksek yoğunlukta 
aralıklı antrenman yaparken takın, kulak kancası 
tasarımıyla rahat ve güvenlidir. Üç farklı silikon 
kulaklık ucu ile birlikte gelir ve egzersiz yapmadığınız 
anlarda kulak kancaları çıkarılabilir.

Net aramalar. Mono modu
İsterseniz her ikisini, isterseniz birini takın. Mono 
modu sayesinde tek kulaklık ile birlikte 
konușabilirsiniz ve hiçbir kelimeyi kaçırmadan 
kulaklıklar arasında geçiș yapabilirsiniz. Uzun 
görüșmeler için idealdir.

Kesintisiz bağlantı
Stabil Bluetooth bağlantısı sayesinde kulaklıklarınız 
șarj kutusundan çıkardığınız anda eșleștirmeye 
hazırdır. Her kulaklıkta bulunan kontroller sayesinde 
müziği ve aramaları kolayca kontrol edebilirsiniz.

Șarj kutusu.
Tam dolu șarj kutusu 15 saat oynatma süresi sunar. 
Tek șarj ile 5 saat oynatma süresi, 15 dakikalık hızlı 
șarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresi elde 
edersiniz. Dahili USB-C kablosu ile kutuyu 2 saatte 
tam șarj edersiniz.
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Ses
• Empedans: 16 Ohm
• Hoparlör çapı: 6 mm
• Hassasiyet: 111 dB (1K Hz)
• Frekans aralığı: 20 - 20 000 Hz
• Maksimum güç giriși: 5 mW
• Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı
• Bluetooth sürümü: 5,0
• Desteklenen codec: AAC, SBC
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
• Kablosuz iletim türü: Bluetooth
• Kablosuz
• Mikrofon: Dahili mikrofon

Kullanılabilirlik
• TWS için mono modu
• Su geçirmezlik: IPX7
• Kontrol türü: Touch

Tasarım
• Renk: Siyah
• Kullanım șıklığı: Kulak çengeli
• Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
• Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
• Kulak içi bağlantı parçası tipi: Kulak kancası, Silikon 

kulaklık ucu

Güç
• Müzik çalma süresi: 5 +15 saat
• Konușma süresi: 5 saat
• Pil tipi (Kulaklık): Lityum iyon (dahili)
• Pil kapasitesi (Kulaklık): 50 mAh
• Pil tipi (Șarj kutusu): Lityum iyon (dahili)
• Pil kapasitesi (Kılıf): 450 mAh
• Pil ömrü bekleme süresi: 200 saat
• Șarj süresi: 2 saat
• Hızlı șarj süresi: 1 saatlik kullanım için 15 dakika
• Pil sayısı: 3 adet
• Pil ağırlığı (Toplam): 13 g
• Șarj edilebilir

Sesli asistan
• Sesli asistan desteği

• Sesli asistan etkinleștirme: Sesli kontrol
• Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan

Aksesuarlar
• Șarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm
• Șarj etme kılıfı
• Ayrılabilir kulak kancası: 3 çift
• Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
• Hızlı Bașlangıç Kılavuzu
• Diğerleri: Bir çift kilit kutusu kapağı

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• İç karton (L x G x Y): 14,4 x 10 x 16 cm
• Brüt ağırlık: 0,654 kg
• Net ağırlık: 0,3666 kg
• Dara ağırlığı: 0,2874 kg
• GTIN: 2 48 95229 11188 6

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 24
• Dıș karton (L x G x Y): 31 x 22 x 36 cm
• Brüt ağırlık: 5,6 kg
• Net ağırlık: 2,9328 kg
• Dara ağırlığı: 2,6672 kg
• GTIN: 1 48 95229 11188 9

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 8,7 x 3,5 x 6 cm
• Kablo uzunluğu: 0 cm
• Ağırlık: 0,087 kg

Ambalaj boyutları
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,195 kg
• Net ağırlık: 0,1222 kg
• Dara ağırlığı: 0,0728 kg
• EAN: 48 95229 11188 2
• Ambalaj türü: Kutu
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir

UPC
• UPC: 8 40063 20162 0
•
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