
 

 

Philips
Kablosuz gürültü önleyici 
kulaklık

32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumușak kulak yastıkları
Tam katlanma

TABH305BK
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çlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile 
katinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için 
liştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.
• Aktif Gürültü Önleme (ANC) açıkken 15 saat oynatma süresi
• ANC kapalıyken 18 saat oynatma süresi
• Güçlü bas. 32 mm neodimyum akustik sürücüler
• USB ile 2 saat șarj etme süresi

Tașıması kolay. Kullanması kolay.
• Ayarlanabilir ve hafif baș bandı
• Yumușak kulak kapakları, maksimum konfor elde edecek șekilde açılandırılabilir
• Cebinizde veya çantanızda kolayca tașımanız için katlanabilen tasarım
• Yalnızca 145,5 gram ağırlığındadır. Hafif tasarım. Güçlü sesler

Sesli kontrol. Müzik veya arama.
• Çok ișlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin
• Düğmeye iki kez bastığınızda telefonunuzun sesli asistanı etkinleșir



 15 saat oynatma süresi (ANC açık)
Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği sayesinde 
ritmin akıșı trenin gürültüsünden etkilenmez. 
Sessizlik mi istiyorsunuz? Müzik çalmıyorken ANC 
özelliğini etkinleștirin. ANC özelliği açıkken 15 saat; 
kapalıyken 18 saat oynatma süresi elde edersiniz. Șarj 
etme ișlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.

Basın keyfini çıkarın
Dans pistini yanınızda tașıyın. 32 mm neodimyum 
akustik sürücüler sayesinde ses net, baslar da 
güçlüdür.

Takılması kolay
Yalnızca 145,5 gram ağırlığında olan bu konforlu 
kablosuz kulak üstü kulaklıklar basları öne çıkarır. Baș 
bandı kolaylıkla ayarlanabilir ve varlığını 
hissettirmeyecek kadar hafiftir. Yumușak kulak 
kapakları, size uygun olacak șekilde açılandırılabilir.

Kolayca tașınabilir
Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen 
kulaklık bașlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca 
saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda tașıyın.

Çok ișlevli düğme
Çok ișlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları 
kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor 
musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen 
aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam 
etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız 
yeterli.

Hey Siri! Hey Google!
Düğmeye iki kez basarak telefonunuzun sesli 
asistanını etkinleștirin. Bir sonraki oynatma listenizi 
olușturmak, arkadașlarınızı aramak veya onlara mesaj 
göndermek, hava durumuna bakmak ve daha fazlası 
için Siri veya Google Asistan'ı kullanın.

18 saat oynatma süresi (ANC kapalı)
ANC kapalıyken 18 saat oynatma süresi. Șarj etme 
ișlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.

USB ile 2 saat șarj etme süresi
USB ile 2 saat șarj etme süresi

Ayarlanabilir ve hafif baș bandı
Ayarlanabilir ve hafif baș bandı

Yumușak kulak kapakları
Yumușak kulak kapakları, maksimum konfor elde 
edecek șekilde açılandırılabilir
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Ses
• Akustik sistem: Kapalı
• Mıknatıs tipi: NdFeB
• Frekans tepkisi: 9 - 21.000 Hz
• Empedans: 32 ohm
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Maksimum güç giriși: 30 mW
• Diyafram: PET
• Hassasiyet: 92 dB
• Tip: dinamik

Bağlantı
• Mikrofon: Dahili mikrofon
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth sürümü: 4,2
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü
• Çağrı Yönetimi: Aramayı Tutma, 2 arama arasında 

geçiș, Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı Reddet, Arama 
ve müzik arasında geçiș

Aksesuarlar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu

Güç
• Pil tipi: Li-Polimer

• Bekleme süresi: 200 saat
• Konușma süresi: 33* sa
• Müzik çalma süresi: 15* saat

Tasarım
• Renk: Siyah

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Ağırlık: 0,1625 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi de
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Brüt ağırlık: 0,292 kg
• Net ağırlık: 0,188 kg
• Dara ağırlığı: 0,104 kg
• EAN: 48 95229 10059 6

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• Dıș karton (L x G x Y): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Brüt ağırlık: 1,091 kg
• Net ağırlık: 0,564 kg
• Dara ağırlığı: 0,527 kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•
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Kablosuz gürültü önleyici kulaklık
32 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumușak kulak yastıkları, Tam katlanma
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