
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe 
z funkcją redukcji szumów

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Miękkie poduszki
W pełni składane

TABH305BK

M
P
Mo

Słu

ład
ocne, wyraziste basy. 
ełna koncentracja.

cne, wyraziste basy pozwalają poczuć dźwięk. Funkcja redukcji szumów (ANC) ułatwia koncentrację. 
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Mocne, wyraziste basy. Pełna koncentracja.
• 15 godzin odtwarzania z włączoną funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC)
• 18 godzin odtwarzania z wyłączoną funkcją ANC
• Potężne basy; 32-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Ładowanie przez USB trwa 2 godziny

Łatwe przechowywanie i noszenie.
• Lekka, regulowana opaska
• Miękkie nauszniki, które można ustawić pod odpowiednim kątem w celu zapewnienia 

maksymalnej wygody
• Składana na płasko konstrukcja ułatwiająca przechowywanie w kieszeni lub torbie
• Waga zaledwie 145,5 g, mały rozmiar i ogromna moc dźwięku

Sterowanie głosowe muzyką i połączeniami.
• Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.
• Dwukrotne naciśnięcie przycisku wybudza asystenta głosowego w telefonie



 15 godzin odtwarzania (z włączoną 
funkcją ANC)
Funkcja aktywnej redukcji szumów (ANC) sprawi, że 
hałas tramwaju nie zakłóci bitu w Twoich 
słuchawkach. Chcesz ciszy? Uruchom funkcję ANC 
bez odtwarzania muzyki. Słuchawki zapewniają 15 
godzin odtwarzania z włączoną funkcją ANC, a 18 
godzin z wyłączoną funkcją ANC. Ładowanie przez 
USB trwa zaledwie 2 godziny.

Daj się ponieść muzyce
Weź imprezę ze sobą. Neodymowe przetworniki 
akustyczne 32 mm zapewniają wyraźny dźwięk i 
potężne basy.

Łatwość noszenia
Te ważące zaledwie 145,5 g bezprzewodowe 
słuchawki nauszne zapewniają prawdziwy komfort 
podczas słuchania muzyki. Opaskę na głowę można 
łatwo regulować, dzięki czemu praktycznie nie czuć 
ucisku. Nauszniki są miękkie i można je ustawić pod 
odpowiednim kątem, aby były jak najlepiej 
dopasowane.

Łatwe przenoszenie
Składane na płasko nakładki nauszne można złożyć do 
wewnątrz, co ułatwia ich przechowywanie w 
kieszeni lub torbie. Wystarczy je złożyć i zabrać ze 
sobą.

Przycisk wielofunkcyjny
Przycisk wielofunkcyjny ułatwia obsługę muzyki i 
połączeń. Nie podoba Ci się słuchany utwór? 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby go pominąć. 
Chcesz odrzucić połączenie i nadal słuchać? 
Wystarczy nacisnąć przycisk.

Hej Siri! Hej Google!
Dwukrotne naciśnięcie przycisku umożliwia 
wybudzenie asystenta głosowego w telefonie. 
Możesz poprosić Siri lub Asystenta Google o 
ustawienie następnej listy odtwarzania, wykonanie 
połączenia lub wysłanie wiadomości do znajomych, 
sprawdzenie pogody i nie tylko.

18 godzin odtwarzania (z wyłączoną 
funkcją ANC)
18 godzin odtwarzania z wyłączoną funkcją ANC. 
Ładowanie przez USB trwa zaledwie dwie godziny.

Ładowanie przez USB trwa 2 godziny
Ładowanie przez USB trwa 2 godziny

Lekka regulowana opaska na głowę
Lekka, regulowana opaska

Miękkie nauszniki
Miękkie nauszniki, które można ustawić pod 
odpowiednim kątem w celu zapewnienia 
maksymalnej wygody
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Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Pasmo przenoszenia: 9–21 000 Hz
• Impedancja: 32 ohm
• Średnica głośnika: 32 mm
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Membrana: Tworzywo PET
• Czułość: 92 dB
• Typ: dynamiczny

Możliwości połączeń
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 4,2
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Zawieszanie połączeń, 

Przełączanie między 2 połączeniami, Odbieranie/
kończenie połączenia, Odrzucanie połączenia, 
Przełączanie między rozmową i muzyką

Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Czas gotowości: 200 godz.

• Czas rozmów: 33* godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 15* godz.

Wykończenie
• Kolor: Czarny

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

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Waga: 0,1625 kg

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

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Waga brutto: 0,292 kg
• Waga netto: 0,188 kg
• Waga opakowania: 0,104 kg
• EAN: 48 95229 10059 6

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

21,2 x 16,5 x 24 cm
• Waga brutto: 1,091 kg
• Waga netto: 0,564 kg
• Waga opakowania: 0,527 kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•

Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Miękkie poduszki, W pełni składane

http://www.philips.com

