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hejte rychleji. Skákejte výše. Tato skutečně bezdrátová sportovní sluchátka se mohou pochlubit 
nímatelnými držáky za uši a mimořádně bezpečným nošení. Energizující zvuk vám umožní 
ustředit se a vestavěný snímač srdečního tepu vám pomůže trénovat podle potřeb vašeho těla.

Pevně sedí, nehledě na situaci.
• Přizpůsobivé usazení. Háčky za uši nebo koncovky sluchátek
• Naslouchejte svému tělu. Snímač srdečního tepu.
• Pusťte se do toho, zůstaňte svěží. Čištění UV zářením.
• Odolnost proti prachu a vodotěsnost IP57

Od hudby na cvičení po důležitý hovor
• Začněte znovu vnímat okolní svět, kdykoli je třeba. Režim Awareness.
• Přepínejte sluchátka podle potřeby. Režim Mono.
• Zvuk vyladěný pro sport. 9mm neodymové reproduktory.
• Dotykové ovládací prvky. Vestavěný mikrofon. Snadné párování.

Z tělocvičny na ulici
• Magnetické nabíjecí pouzdro. Až 24 hodin přehrávání.
• 6 hodin přehrávání na jedno nabití
• Nabijte za 15 minut a trénujte další hodinu.
• Sledujte svůj výkon a další možnosti. Aplikace Philips Headphones.



 Háčky za uši nebo koncovky sluchátek

Při lehkých až středně intenzivních tréninzích 
díky pružným a odnímatelným koncovkám 
spolehlivě sedí. Chystáte-li se na náročnější 
trénink, odnímatelné háčky za uši zajistí, že 
sluchátka zůstanou na svém místě. Vyberte si 
barvu háčku za uši nebo koncovek padnoucí 
vašemu stylu.

Snímač srdečního tepu

Trénujte chytřeji díky snímači srdečního tepu, 
který je kompatibilní s oblíbenými fitness 
aplikacemi a aplikací Philips Headphone. Pokud 
vybraná aplikace podporuje aktualizace 
v reálném čase, uslyšíte při tréninku údaje 
o srdečním tepu. Budete vědět, kdy je třeba 
zátěž zvýšit a kdy se držet zpátky.

UV čištění

Posilujte. Vyběhněte na běžecký pás. Ať si 
chcete vyplavit endorfin jakkoli, tato sluchátka 
vám nebrání se zapotit! Po tréninku stačí 
sluchátka vsadit do nabíjecího pouzdra a UV 
čisticí cyklus odstraní až 99 % bakterií.

Režim Awareness

Chcete slyšet své kolegy v posilovně? Aktivujte 
režim Awareness a hovořte bez nutnosti 
sejmout sluchátka. Pokud potřebujete 
přijmout hovor, režim mono vám umožní 
používat k hovoru jedno sluchátko do uší, 
přičemž můžete mezi sluchátky přepínat, aniž 
byste zmeškali žádné slovo.

Ochrana proti prachu a vodě IP57

Stupeň krytí IP57 znamená, že tato sportovní 
sluchátka zvládnou i ty nejnáročnější tréninky. 

Užíváte si svůj seznam skladeb natolik, že jej 
nelze přerušit? Sluchátka si můžete nechat 
dokonce i do sprchy. Nakonec je osušte 
a uložte do měkkého přenosného pouzdra.

Snadné ovládání a párování

Ťuknutím na sluchátka můžete pozastavit 
seznam skladeb, přijímat hovory a aktivovat 
hlasového asistenta telefonu. Sluchátka jsou 
k párování připravena okamžitě po zapnutí 
funkce Bluetooth. Po spárování si sluchátka 
pamatují poslední zařízení, s nímž byla 
spárována.

24 hodin přehrávání
Získáte čistý zvuk, důrazné basy a 6 hodin 
přehrávání. Mimořádně přenosné nabíjecí 
pouzdro vám poskytne až 18 hodin navíc. 
Potřebujete zvýšit výkon? Rychlé nabití za 
15 minut vám poskytne další hodinu 
přehrávání.

Aplikace Philips Headphones
Aplikaci Philips Headphones můžete použít ke 
sledování srdečního tepu během tréninku nebo 
k získání shrnutí po skončení tréninku. Chcete 
upravit zvuk, při kterém trénujete? Aplikaci 
můžete také použít ke zvýraznění basů, snížení 
výšek nebo k výběru z přednastavených stylů 
zvuku.
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Zvuk
• Impedance: 16 ohmů
• Průměr reproduktoru: 9,2 mm
• Citlivost: 105 dB (1 kHz)
• Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz
• Maximální příkon: 5 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický

Vlastnosti rozhraní ANC
• Režim Awareness

Telekomunikace
• Mikrofon pro volání: 2 mikrofony
• ENC mikrofon

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 5.0
• Podporovaný kodek: AAC, SBC
• Maximální dosah: Až 10 m
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
• Bezdrátové provedení

Pohodlí
• Podpora aplikace Philips Headphones
• Možnost aktualizace firmwaru
• Snímač srdečního tepu
• UV čištění
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP 57
• Režim Mono pro TWS
• Ovládání hlasitosti
• Typ ovládání: Dotykový panel

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Do uší
• Materiál náušníků: Silikon
• Padnou do uší: Do uší
• Typ, který padne do uší: Držák za uši, Silikonová 

koncovka sluchátek, Koncovka

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 6 + 18 h
• Doba hovoru: 6 h
• Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová 

(vestavěná)
• Kapacita baterie (sluchátka): 55 mAh
• Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium-

polymerová (vestavěná)
• Kapacita baterie (pouzdro): 550 mAh
• Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 h
• Doba nabíjení: 2 h

• Rychlé nabíjení: 15 min nabíjení = 1 h přehrávání
• Počet baterií: 3 ks
• Hmotnost baterie (celková): 14,18 g
• Nabíjecí

Hlasový asistent
• Podpora hlasového asistenta
• Aktivace hlasového asistenta: Hlasové ovládání
• Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, 

Asistent Google

Příslušenství
• Karabina
• Odnímatelný držák za uši: 3 páry
• Odnímatelné koncovky: 3 páry
• Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
• Nabíjecí pouzdro
• Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
• Jiné: Pevné pouzdro – 1 kus
• Stručný návod

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 16 x 10,1 x 16,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,847 kg
• Čistá hmotnost: 0,423 kg
• Hmotnost obalu: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Hrubá hmotnost: 7,093 kg
• Čistá hmotnost: 3,384 kg
• Hmotnost obalu: 3,709 kg
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Hmotnost: 0,08 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,3 x 5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,261 kg
• Čistá hmotnost: 0,141 kg
• Hmotnost obalu: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•

TAA7306BK/00

Specifikace
Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Padnou do uší Snímač srdečního tepu, Háčky za uši nebo koncovky sluchátek, UV čištění

http://www.philips.com

