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Sportowe, bezprzew. 
słuchawki o otwartej 
konstrukcji

Otwarta konstrukcja
Przewodzenie kostne
Lekkie i wytrzymałe
Stopień ochrony przed pyłem i 
wodą IP67

TAA6606BK

B
je
Od
wy
zac
iegaj bezpiecznie, 
ździj swobodnie

kryj nowy sposób słuchania podczas treningu! Te bezprzewodowe słuchawki sportowe 
korzystujące przewodzenie kostne pozwolą Ci swobodnie rozmawiać z innymi sportowcami i 
hować pełną świadomość otoczenia. Twoje biegi i przejażdżki właśnie zyskały nowy wymiar.

Usłysz inaczej
• Pełna świadomość otoczenia. Otwarta konstrukcja
• Przewodnictwo kostne. Dźwięki bez słuchawek
• Odporność na kurz i wodę IP67
• Bądź widoczny. Diody LED do biegania

Od treningu do wyścigu
• Trenuj cały dzień. 9 godzin odtwarzania
• Ładuj przez 15 minut i trenuj dodatkową godzinę
• Zintegrowane elementy sterujące. Czysty dźwięk podczas rozmów. Łatwe parowanie
• Wbudowane mikrofony usuwają dźwięki otoczenia podczas rozmowy

Dźwięk bez słuchawek. Od biegu do jazdy
• Lekkie. Wytrzymałe. Wygodne
• Gotowy do drogi. Etui w zestawie
• Niestandardowe ustawienia dźwięku i nie tylko. Aplikacja Philips Headphones



 9 godzin odtwarzania
Dzięki 9 godzinom odtwarzania po jednym 
naładowaniu, te otwarte słuchawki z 
przewodnictwem kostnym będą z Tobą przez 
cały czas trwania wyścigu. Pełne ładowanie 
przez USB-C trwa 2 godziny. Potrzebujesz 
dodatkowej mocy? Wystarczy 15 minut 
ładowania, by zyskać dodatkową godzinę czasu 
odtwarzania.

Przewodzenie kostne

Technologia przewodnictwa kostnego 
przenosi dźwięk przez kości czaszki, 
pozostawiając Twoje uszy całkowicie otwarte 
na otoczenie. Możesz słuchać muzyki i 
podcastów, a jednocześnie słyszeć, jak Twoje 
stopy uderzają o ścieżkę. Albo gdy samochód 
za bardzo zbliży się do Twojego tylnego koła.

Łatwe sterowanie i parowanie
Przyciski na ramce umożliwiają zatrzymywanie 
listy odtwarzania, odbieranie połączeń, 
regulację głośności i wiele innych czynności. 
Słuchawki są gotowe do parowania od razu po 
włączeniu Bluetooth. Wbudowane mikrofony 

usuwają dźwięki otoczenia, więc Twój głos jest 
dobrze słyszalny, gdy do kogoś dzwonisz.

Stopień ochrony przed pyłem i wodą 
IP67
Przejedź się swoim ulubionym szlakiem. Biegaj 
w czasie ulewy. Norma IP67 gwarantuje, że nic 
nie przeszkodzi w przeżyciu przygody! 
Niezależnie od tego, jak mocno się spocisz i 
gdziekolwiek pójdziesz, Twoje słuchawki nie 
zawiodą. Kiedy skończysz, a słuchawki 
wyschną, schowaj je do miękkiego etui.

Lekkie i wygodne

Doświadcz nowego rodzaju komfortu. Dobrze 
dopasowana, lekka ramka jest wykonana z 
tytanu i pokryta gumą, która zapewnia jej 
elastyczność. Nie masz nic w uszach ani na 
uszach, więc możesz trenować, nie 
rozpraszając się.

Otwarta konstrukcja

Potrzebujesz pełnej świadomości otoczenia 
podczas biegu lub jazdy? Unikalna otwarta 
konstrukcja tych słuchawek, wykorzystująca 
przewodnictwo kostne sprawia, że są one 
idealne na dzień wyścigu. Dzięki temu, że nic 
nie przeszkadza Ci w uszach, będziesz słyszeć 
wszystko, czego potrzebujesz, a także swoją 
muzykę.

Aplikacja Philips Headphones
Aplikacja Philips Headphones pozwala 
sterować diodami LED świateł do biegania i 
daje Ci kontrolę nad słuchaną muzyką. 
Wzmocnij basy. Zmniejsz poziom tonów 
wysokich. Możesz samodzielnie dostosować 
poziom dźwięku lub wybrać jeden z gotowych 
stylów słuchania.

Dioda LED dla bezpieczeństwa
Biegnij pewnie - niezależnie od tego, czy jest to 
nocny wyścig, czy wieczorny trening. Diody 
LED umieszczone z tyłu ramki zapewnią Ci 
widoczność w słabo oświetlonych miejscach. 
Możesz sterować diodami LED za pomocą 
aplikacji Philips Headphones.
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Dźwięk
• Impedancja: 4 omy
• Średnica głośnika: 15 mm
• Czułość: 87 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 130 – 16 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 300 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Telekomunikacja
• Mikrofon do rozmów: 2 mikrofony
• Mikrofon ENC

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.2
• Obsługiwany kodek: SBC
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
• Bezprzewodowy

Udogodnienia
• Obsługa aplikacji Philips Headphones
• Możliwa aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego
• Odporność na wodę: IP67
• Typ elementów sterujących: Przycisk
• Regulacja głośności

Wykończenie
• Kolor: Czarna
• Dopasowanie do ucha: Przewodzenie kostne
• Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 9 godz.
• Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator 

litowo-polimerowy (wbudowany)
• Pojemność akumulatora (słuchawki): 155 mAh
• Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 

80 godz.
• Czas rozmów: 8 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.
• Szybki czas ładowania: 15 min na 1 godz.
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
• Waga akumulatora (całkowita): 3,2 g
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Asystent głosowy
• Obsługa asystenta głosowego
• Aktywacja asystenta głosowego: Ręczna
• Zgodność z asystentem głosowym

Akcesoria
• Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm
• Inne: 1 miękki pokrowiec
• Skrócona instrukcja obsługi

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19,2 x 18 x 21,8 cm
• Waga brutto: 1,024 kg
• Waga netto: 0,222 kg
• Waga opakowania: 0,802 kg
• GTIN: 2 48 95229 11818 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40,2 x 37,5 x 47 cm
• Waga brutto: 9,305 kg
• Waga netto: 1,776 kg
• Waga opakowania: 7,529 kg
• GTIN: 1 48 95229 11818 5

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

13,5 x 4,7 x 9,7 cm
• Waga: 0,035 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

17 x 22,5 x 6 cm
• Waga brutto: 0,282 kg
• Waga netto: 0,074 kg
• Waga opakowania: 0,208 kg
• EAN: 48 95229 11818 8

UPC
• UPC: 8 40063 20212 2
•
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Dane techniczne
Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Otwarta konstrukcja Przewodzenie kostne, Lekkie i wytrzymałe, Stopień ochrony przed pyłem i wodą IP67

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się 
różnić w zależności od warunków stosowania.
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