
 

 

„Philips“
Į ausis dedamos belaidės 
ausinės su mikrofonu
8 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

Patogiai priglunda
IPX4 apsauga nuo purslų / 
prakaito
Puikus pasyvus triukšmo 
izoliavimas

TAE1205BK

A
Te
pu
da
iškios melodijos
gul muzika būna šalia. Šios vandeniui ir prakaitui atsparios belaidės ausinės skleidžia 
ikų garsą, užtikrina patogų prigludimą prie ausies ir groja iki 7 valandų. Kai jums reikia 
ugiau, greitai 15 minučių įkrovę muzikos klausysitės dar 1 val.

Atsparios vandeniui. Groja 7 val.
• IPX4 atsparumas purslams ir prakaitui
• 8 mm neodimio garsiakalbiai. Puikus garsas
• 7 val. grojimo. USB-C įkrovimas
• Įkraukite per 15 min., klausykitės 1 val.

Lengvas komfortas. Saugus prigludimas.
• Saugios, pritaikomos, patogios
• Ovalus akustinis vamzdelis patogiai telpa ausies kanale
• Sparno formos galiukai, kad patikimai laikytųsi. Geresnė pasyvaus triukšmo izoliacija
• 3 keičiami guminiai ausinių antgaliai

Nuo grojaraščių iki skambučių
• Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Lengvai perjunkite iš grojaraščio į skambučius
• Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus
• Išmanusis suporavimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ įrenginius
• Magnetinės ausinės. Plokščias, nesusipainiojantis laidas



 IPX4
Šios iš tikrųjų belaidės ausinės turi IPX4 įvertinimą ir 
yra atsparios bet kuria kryptimi tykštantiems 
purslams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia 
jaudintis patekus į lietų.

Saugios, pritaikomos, patogios
Pritaikomi sparno formos galiukai patogiai įdedami į 
ausų įdubas, kad patikimai laikytųsi ir būtų geresnė 
pasyvaus triukšmo izoliacija. Dėl ovalaus akustinio 
vamzdelio ir keičiamų ausinių antgalių ausinės 
patogiai įdedamos į ausis. Plokščias ausinių laidas 
patogiai priglunda prie kaklo tiek įsidėjus, tiek 
išsiėmus ausines.

Magnetinės ausinės.
Šios ausinės yra magnetinės ir prilimpa viena prie 
kitos. Be to, jos turi nesipainiojantį, plokščią ausinių 
laidą. Ištraukus jas iš krepšio ar kišenės, nereikia 
prieš paleidžiant grojaraščio melodiją išpainioti 
mazgo.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas.
Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį. Viską 
padarysite nepalietę išmaniojo telefono. Išmanusis 
„Bluetooth“ siejimas reiškia, kad šios ausinės 
atsimena paskutinius prietaisus, su kuriais buvo 
susietos.

7 val. grojimo.
Iš 8 mm neodimio garsiakalbių sklinda puikus garsas 
ir, įkrovę 2 val. per USB-C, klausysitės iki 7 val. Jei 
pradeda trūkti galios, greitai įkraukite 15 min. ir 
muzikos klausysitės dar 1 val.
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Garsas
• Pilnutinė varža: 32 omai
• Garsiakalbio skersmuo: 8 mm
• Jautrumas: 108,5 dB (1 kHz)
• Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Iškraipymas (THD): < 3 % THD
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,1
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Bevielis ryšys

Patogumas
• Atsparumas vandeniui: IPX4
• Valdiklių tipas: Mygtukas
• Garsumo reguliatorius
• Magnetinės ausinės

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
• Dėvėjimo stilius: Įdedamos į ausis
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Maitinimas
• Muzikos grojimo trukmė: 7 val.
• Kalbėjimo laikas: 5 val.
• Akumuliatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu: 

60 val.
• Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimerų 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinės): 100 mAh
• Įkrovimo laikas: 2 val.
• Greitojo įkrovimo trukmė: Įkrovus 15 min. veikia 1 

val.

• Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
• Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 2,2 g
• Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa
• Pagalbinės balso programos palaikymas
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
• Suderinama su pagalbine balso programa

Priedai
• Krovimo laidas: USB-C laidas
• Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
• Greitos pradžios vadovas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• GTIN: 1 48 95229 11031 8
• Bendras svoris: 0,339 kg
• Outer carton (L x W x H): 19 x 11,2 x 12,8 cm
• Grynasis svoris: 0,132 kg
• Pakuotės svoris: 0,207 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 2,5 x 1,5 x 0 cm
• Svoris: 0,015 kg
• Kabelio ilgis: 64 cm

Pakavimo matmenys
• EAN: 48 95229 11031 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Bendras svoris: 0,081 kg
• Grynasis svoris: 0,044 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pakuotės svoris: 0,037 kg
• Išdėstymo tipas: Pakabinti

UPC
• UPC: 8 40063 20150 7
•

Specifikacijos
Į ausis dedamos belaidės ausinės su mikrofonu
8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Patogiai priglunda, IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito, Puikus pasyvus 
triukšmo izoliavimas

http://www.philips.com

