
 

 

Philips
Căști wireless pentru sport 
cu design deschis

Design deschis
Conducţie osoasă
Ușoare și robuste
Protecţie împotriva prafului/apei 
IP67

TAA6606BK
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leargă în siguranţă, 
edalează liber

ege un nou mod de audiţie în timp ce te antrenezi! Aceste căşti wireless cu conducţie 
oasă pentru sport îţi oferă libertatea de a vorbi cu alţi sportivi şi de a rămâne perfect 
nt la ce se întâmplă în jur. Alergările şi cursele tocmai au devenit mai bune.

Auzi diferit
• Conștientizare deplină. Design deschis
• Conducţie osoasă. Sunet fără căști intraauriculare
• Rezistenţă la praf și apă IP67
• Fii văzut. Lumini LED de alergare

De la zilele de antrenament la ziua cursei
• Antrenează-te toată ziua. 9 ore de redare
• Încarcă 15 minute, antrenează-te încă o oră
• Comenzi integrate. Apeluri clare. Asociere ușoară
• Microfoanele încorporate elimină zgomotul ambiental în apeluri

Sunet fără căști intraauriculare. De la alergare la curse
• Ușoare. Rezistente. Confortabile
• Gata de plecare. Husă de transport inclusă
• Control personalizat al sunetului și altele. Aplicaţia Philips Headphones



 Durată de redare de 9 ore
Cu 9 ore de redare la o singură încărcare, 
aceste căști cu design deschis și conducţie 
osoasă pot fi folosite pe toată durata cursei. O 
încărcare completă durează 2 ore prin USB-C. 
Ai nevoie de puţin mai mult? O încărcare de 
doar 15 minute îţi oferă încă o oră de redare.

Conducţie osoasă

Tehnologia de conducţie osoasă transmite 
sunetul prin oasele craniului, lăsând urechile 
libere pentru a auzi sunetele din jur. Poţi 
asculta muzică și podcasturi și poţi totuși auzi 
sunetul pașilor tăi pe traseu. Sau o mașină care 
se apropie prea mult de roata ta din spate.

Control și asociere facile
Butoanele de pe cadru îţi permit să întrerupi 
lista de redare, să preiei apeluri, să controlezi 
volumul și multe altele. Căștile sunt gata de 
asociere în momentul în care activezi 
Bluetooth. Microfoanele încorporate elimină 

zgomotul ambiental, astfel ca vocea ta să fie 
clar auzită atunci când suni pe cineva.

Protecţie împotriva prafului/apei IP67
Pedalează pe traseul preferat. Aleargă în ploaie. 
Cu clasa IP67, nimic nu poate opri aventura! 
Indiferent de cât de tare transpiri și oriunde 
mergi, căștile vor ţine pasul. Când ai terminat 
și căștile sunt uscate, depozitează-le în husa 
moale de transport.

Ușoare și confortabile

Descoperă un nou tip de confort. Cadrul ușor, 
cu fixare sigură, este realizat din titan și 
îmbrăcat în cauciuc pentru a-l menţine flexibil. 
Fără căști în ureche sau pe ureche, te poţi 
antrena fără distrageri.

Design deschis

Trebuie să rămâi perfect atent la ce se întâmplă 
în jur în timp ce alergi sau pedalezi? Designul 
unic deschis al acestor căști cu conducţie 
osoasă le face perfecte pentru ziua cursei. Fără 
căști în ureche, vei auzi tot ce ai nevoie, 
precum și muzica ta.

Aplicaţia Philips Headphones
Aplicaţia Philips Headphones îţi permite să 
controlezi luminile LED de alergare și te face 
responsabil pentru muzica pe care o asculţi. 
Îmbunătăţește basul. Redu înaltele. Poţi regla 
după cum dorești nivelurile de sunet sau poţi 
alege din stilurile de audiţie presetate.

Lumini LED sigure
Aleargă cu încredere, indiferent dacă este 
vorba de o cursă de noapte sau de un 
antrenament de seară. Luminile LED de 
alergare din partea din spate a cadrului te 
menţin vizibil în medii întunecate. Poţi controla 
LED-urile prin aplicaţia Philips Headphones.
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Sunet
• Impedanţă: 4 ohmi
• Diametru difuzor: 15 mm
• Sensibilitate: 87 dB (1 kHz)
• Gamă de frecvenţe: 130 - 16.000 Hz
• Putere maximă de intrare: 300 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Telecomunicaţii
• Microfon pentru apeluri: 2 microfoane
• Microfon ENC

Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 5.2
• Codec acceptat: SBC
• Rază maximă: Până la 10 m
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tip de transmisie wireless: Bluetooth
• Wireless

Confort
• Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
• Actualizări de firmware posibile
• Rezistenţă la apă: IP67
• Tip de comenzi: Buton
• Controlul volumului

Design
• Culoare: Negru
• Fixare auriculară: Conducţie osoasă
• Tip de fixare intraauriculară: Design deschis

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 9 h
• Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)
• Capacitatea bateriei (căști): 155 mAh
• Durată de utilizare a bateriei în standby: 80 de ore
• Timp de convorbire: 8 ore
• Durată de încărcare: 2 h
• Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 1 h
• Număr de baterii: 1 bucată
• Greutatea bateriei (totală): 3,2 g
• Reîncărcabilă

Asistent vocal
• Compatibilitate cu asistenţi vocali
• Activarea asistentului vocal: Manual
• Asistent vocal compatibil

Accesorii
• Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
• Altele: 1 husă moale
• Ghid de utilizare rapidă

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie interioară (L x L x Î): 19,2 x 18 x 21,8 cm
• Greutate brută: 1,024 kg
• Greutate netă: 0,222 kg
• Greutate proprie: 0,802 kg
• GTIN: 2 48 95229 11818 2

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 24
• Cutie exterioară (L x L x Î): 40,2 x 37,5 x 47 cm
• Greutate brută: 9,305 kg
• Greutate netă: 1,776 kg
• Greutate proprie: 7,529 kg
• GTIN: 1 48 95229 11818 5

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 13,5 x 4,7 x 9,7 cm
• Greutate: 0,035 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 17 x 22,5 x 6 cm
• Greutate brută: 0,282 kg
• Greutate netă: 0,074 kg
• Greutate proprie: 0,208 kg
• EAN: 48 95229 11818 8

UPC
• UPC: 8 40063 20212 2
•

TAA6606BK/00

Specificaţii
Căști wireless pentru sport cu design deschis
Design deschis Conducţie osoasă, Ușoare și robuste, Protecţie împotriva prafului/apei IP67

* Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă și poate 
varia în funcţie de condiţiile de utilizare.
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