Philips
Безжични
шумоизолиращи
слушалки
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Изцяло сгъващи се

Дълбоки, отчетливи баси.
Без разсейване.
Настройте звука си с голям, отчетлив бас. Заглушете отвличането на вниманието с Активно
шумопотискане (ANC). Тези безжични слушалки с наушници са създадени за ритмите, които
обичате. Едно зареждане ви предоставя до 15 часа на възпроизвеждане дори с включено ANC.
Дълбоки, отчетливи баси. Без разсейване.
• 15 часа време на възпроизвеждане с включено Активно шумопотискане (ANC)
• 18 часа време на възпроизвеждане с изключено ANC
• Мощни баси. 32 мм неодимови акустични мембрани
• 2 часа време за зареждане чрез USB

TABH305BK

Лесни за пренасяне. Лесни за носене.
• Лека, регулируема лента за глава
• Меки наушници, които могат да бъдат накланяни за максимален комфорт
• Конструкция с плоско сгъване за лесно съхранение в джоба или чантата
• Тежи само 145,5 г. Чувствайте се леки. Слушайте силно
Гласово управление. Музика или повиквания.
• Многофункционален бутон. Лесно управление на музика и разговори
• Двойно натискане на бутона ще събуди гласовия асистент на телефона ви

Безжични шумоизолиращи слушалки

TABH305BK/00

Спецификации

Акценти

32 мм мембрани/затворен гръб С наушници, Меки наушници, Изцяло сгъващи се

Звук

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акустична система: Затворена
Тип магнит: NdFeB
Честотен обхват: 9 – 21 000 Hz
Импеданс: 32 ома
Диаметър на високоговорителя: 32 мм
Максимална входяща мощност: 30 mW
Диафрагма: PET
Чувствителност: 92 dB
Тип: динамично

Възможности за свързване

•
•
•
•

Микрофон: Вграден микрофон
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Версия на Bluetooth: 4,2
Максимален обхват: До 10 м

Комфорт

• Регулиране на силата на звука
• Управление на разговорите: Задържане на
разговор, Превключване между 2 разговора,
Отговаряне/приключване на повикване,
Отхвърляне на повикване, Превключвайте
между разговора и музиката

Аксесоари

• Ръководство за бърз старт
• USB кабел

Захранване

• Тип батерия: Литиево-полимерна

• Време на готовност: 200 часа
• Време за разговор: 33* ч
• Време за възпроизвеждане на музика: 15* ч

Дизайн

• Цвят: Черно

Размери на продукта

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
16,5 x 18,5 x 4 см
• Тегло: 0,1625 кг

Габарити на опаковката
•
•
•
•

•
•
•
•

Тип опаковка: Картон
Брой включени продукти: 1
Начин на поставяне: И двете
Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
19,5 x 22,5 x 4,8 см
Бруто тегло: 0,292 кг
Нето тегло: 0,188 кг
Тегло на опаковката: 0,104 кг
EAN: 48 95229 10059 6

Външен кашон

•
•
•
•
•
•

Брой потребителски опаковки: 3
Външен кашон (л x Ш x В): 21,2 x 16,5 x 24 см
Бруто тегло: 1,091 кг
Нето тегло: 0,564 кг
Тегло на опаковката: 0,527 кг
GTIN: 1 48 95229 10059 3

•

15 часа време на възпроизвеждане (с
включено ANC)

Активното шумопотискане (ANC) гарантира, че
грохота от влака няма да пречи на бума на ритъма.
Искате тишина? Просто активирайте ANC, без да
се възпроизвежда музика. Получавате до 15 часа
време за възпроизвеждане с включено ANC и 18
часа време за възпроизвеждане с изключено
ANC. Времето за зареждане е само 2 часа чрез
USB.

Наслаждавайте се на басите

Вземете дансинга със себе си. 32 мм неодимови
акустични мембрани поддържат звука ясен и басa
силен.

Лесен за носене

С тегло от само 145,5 г тези безжични слушалки с
наушници ви позволяват да превърнете баса в
истинско удобство. Лентата за глава се регулира
лесно и е толкова лека, че едва я усещате.
Наушниците са меки и могат да бъдат накланяни
до желаното положение.

Лесни за придвижване

Наушниците се сгъват до плоско състояние и се
завъртат навътре за лесно съхранение в джоба
или чантата ви. Просто ги сгънете и носете със
себе си.

Многофункционален бутон

Управлявайте лесно музика и обаждания чрез
многофункционалния бутон. Не харесвате
текущата песен? Прескочете я с продължително
натискане. Искате да отхвърлите повикване и да
продължите да слушате? Едно лесно натискане на
бутона ще се погрижи за това.

Хей, Siri! Хей, Google!

Събудете гласовия асистент на телефона ви с
двойно натискане на бутона. Помолете Siri или
Google Асистент да подготви следващия ви
плейлист, да позвъни или да изпрати съобщение
на приятели, да провери метеорологичното
време и още.

18 часа време на възпроизвеждане (с
изключено ANC)
18 часа време на възпроизвеждане с изключено
ANC. Времето за зареждане е само 2 часа чрез
USB.

2 часа време за зареждане чрез USB
2 часа време за зареждане чрез USB

Лека, регулируема лента за глава
Лека, регулируема лента за глава

Меки наушници

Меки наушници, които могат да бъдат накланяни
за максимален комфорт
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