
 

 

Philips
Căști wireless cu anulare a 
zgomotului

Difuzoare de 32 mm/design închis

Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere completă

TABH305BK
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cultă ce îţi place cu un bas îndrăzneţ. Elimină sursele de distragere a atenţiei cu funcţia de anulare 

ivă a zgomotului (ANC). Aceste căşti supraauriculare wireless se dedică ritmurilor pe care le adori. 

singură încărcare îţi oferă un timp de redare de până la 15 ore, chiar dacă funcţia ANC este pornită.

Bas îndrăzneţ. Fără distragerea atenţiei.
• 15 ore de redare cu funcţia de anulare activă a zgomotului (ANC) pornită
• Durată de redare de 18 ore cu funcţia ANC oprită
• Bas puternic. Difuzoare acustice de neodim de 32 mm
• Timp de încărcare de 2 ore prin USB

Ușor de transportat. Ușor de purtat.
• Bandă de cap ușoară, reglabilă
• Cupe moi ce pot fi înclinate pentru un maximum de confort
• Design complet pliabil pentru depozitare ușoară în buzunar sau în geantă
• Greutatea este de numai 145,5 g. Senzaţie lejeră. Audiţie serioasă.

Control vocal. Muzică sau apeluri.
• Buton multifuncţional. Controlează cu ușurinţă muzica și apelurile
• O apăsare dublă pe buton activează asistentul vocal al telefonului



 Durată de redare de 15 ore (funcţia 
ANC pornită)
Cu anularea activă a zgomotului (ANC), huruitul 
trenului nu va interfera cu ritmurile tale. Vrei liniște? 
Activează ANC fără a reda muzică. Obţii până la 15 
ore de redare cu funcţia ANC pornită și 18 ore de 
redare cu ea oprită. Durata de încărcare este de 
numai 2 ore prin USB.

Ţine ritmul basului
Ia ringul de dans cu tine. Difuzoarele acustice de 
neodim de 32 mm păstrează sunetul clar și basul 
puternic.

Ușor de purtat
Cântărind doar 145,5 g, aceste căști supraauriculare 
wireless îţi permit să asculţi basul în condiţii de 
confort real. Banda de cap se reglează cu ușurinţă și 
este atât de ușoară încât abia o simţi. Cupele sunt 
moi și pot fi înclinate până când simţi că sunt așezate 
perfect.

Ușor de mutat
Cupele se pliază complet și pivotează în interior, 
pentru depozitare ușoară în buzunar sau în geantă. 
Pliază-le și ia-le cu tine.

Buton multifuncţional
Controlează cu ușurinţă muzica și apelurile prin 
butonul multifuncţional. Nu îţi place melodia redată? 
Omite-o printr-o apăsare lungă. Vrei să respingi un 
apel și să asculţi în continuare? O simplă apăsare de 
buton rezolvă situaţia.

Salut, Siri! Salut, Google!
Activează-ţi asistentul vocal al telefonului cu o 
apăsare dublă pe buton. Solicită Siri sau Asistentului 
Google să configureze următoarea listă de melodii, 
să efectueze apeluri sau să trimită mesaje prietenilor, 
să consulte prognoza meteo și multe altele.

Durată de redare de 18 ore (funcţia 
ANC oprită)
Durată de redare de 18 ore cu funcţia ANC oprită. 
Durata de încărcare este de numai 2 ore prin USB.

Timp de încărcare de 2 ore prin USB
Timp de încărcare de 2 ore prin USB

Bandă de cap ușoară, reglabilă
Bandă de cap ușoară, reglabilă

Cupe moi pentru urechi
Cupe moi ce pot fi înclinate pentru un maximum de 
confort
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Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Tip magnet: NdFeB
• Răspuns în frecvenţă: 9 - 21 000 Hz
• Impedanţă: 32 ohm
• Diametru difuzor: 32 mm
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Diafragmă: PET
• Sensibilitate: 92 dB
• Tip: dinamic

Conectivitate
• Microfon: Microfon încorporat
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versiune Bluetooth: 4.2
• Rază maximă: Până la 10 m

Confort
• Controlul volumului
• Gestionare apeluri: Apel blocat, Comutarea între 2 

apeluri, Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, 
Comutaţi între apel și muzică

Accesorii
• Ghid de utilizare rapidă
• Cablu USB

Alimentare
• Tip baterie: Li-polimer

• Durată standby: 200 de ore
• Timp de convorbire: 33* ore
• Timp de redare a muzicii: 15* h

Design
• Culoare: Negru

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Greutate: 0,1625 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Greutate brută: 0,292 kg
• Greutate netă: 0,188 kg
• Greutate proprie: 0,104 kg
• EAN: 48 95229 10059 6

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Greutate brută: 1,091 kg
• Greutate netă: 0,564 kg
• Greutate proprie: 0,527 kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•
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