
 

 

Philips 5000 Series
Herní sluchátka

Sluchátka DTS: X 2.0
Bezdr. přip. 2,4 GHz + BT5.2 + 
3,5 mm
50mm reproduktory / osvětlení 
LED
Odnímatelný jednosměrný 
mikrofon

TAG5106BK
Ponořte se do lepšího 

zážitku ze hry
Stylové provedení, 50mm precizní reproduktory a prostorový zvuk DTS, pokročilé 
dvojité připojení 2,4 GHz a Bluetooth 5.2, odnímatelný směrový mikrofon – to vše zajistí 
skvělé pohodlí a pohlcení během hraní her

Ideální zvuk pro pohlcující hraní her
• 50mm reproduktory, uzavřené, vyladěné pro hraní her
• Odnímatelný jednosměrný mikrofon s potlačením šumu
• Sluchátka DTS: s technologií X 2.0 nabízí prostorový zvuk 7.1
• Software Philips Precision Center (P-Center)

Vždy po ruce, snadné použití
• 2,4 GHz + BT5.2 + 3,5 mm zajišťují kompatibilitu s více platformami
• Bluetooth 5.2 umožňuje připojení mnoha zařízení s Bluetooth
• Bezdrátové připojení 2,4 GHz poskytuje spolehlivý herní zvuk beze ztrát
• Mimořádně dlouhá výdrž baterie (více než 45 hodin s vypnutým LED osvětlením)

Pohodlí a opravdová zábava
• Koženkové náušníky s paměťovou pěnou poskytují skvělé pohodlí
• Nastavitelný sluchátkový oblouk zajišťuje lepší přizpůsobení
• Fascinující osvětlení LED vytváří větší zábavu při hraní her



 50mm reproduktory vyladěné pro hraní 
her
50mm reproduktory s neodymovými magnety 
s uzavřenou konstrukcí, vyladěné profesionálními 
akustickými inženýry, poskytují široký frekvenční 
rozsah a bohatý přesný zvuk pro hraní her

Sluchátka DTS: X 2.0
Sluchátka DTS: s technologií X 2.0 nabízí prostorový 
zvuk 7.1, optimální prostorové zobrazení pro úplné 
360stupňové pohlcení vám může pomoci přežít 
a prospívat ve hrách.

2,4 GHz + BT5.2 + 3,5 mm
Duální bezdrátový systém 2,4 GHz a Bluetooth 5.2 
spolu s 3,5mm kabelovým připojením zajišťují 
kompatibilitu napříč platformami PC, Mac, Xbox, 
PlayStation, Nintendo Switch a mobilními zařízeními

Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 vám pomůže propojit herní sluchátka 
s mnoha herními zařízeními se zabudovanou 
technologií Bluetooth a umožňuje přijímat hovory 
nebo poslouchat hudbu prostřednictvím 
streamování

Fascinující osvětlení LED
Fascinující osvětlení LED vytváří ve vašem herním 
světě chladnější atmosféru díky červené, zelené 
a modré barvě a osvětlení Heartbeat LED

Bezdrátové připojení 2,4 GHz
Bezdrátová technologie 2,4 GHz profesionální 
úrovně poskytuje spolehlivý zvuk beze ztrát s velmi 
nízkou latencí pro hraní her

Ultra dlouhá životnost baterie!
Mimořádně dlouhá výdrž baterie (více než 45 hodin 
s vypnutým LED osvětlením) vám umožní 
nepřetržité herní sezení bez jakéhokoli přerušení
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Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 50 mm
• Maximální příkon: 20 mW
• Citlivost: 101 dB
• Typ: dynamický
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz

Možnosti připojení
• Bezdrátové připojení: 2,4 GHz (přes hardwarový 

klíč USB), Bluetooth 5.2
• Pevné připojení: 3,5 mm

Příslušenství
• 3,5mm audiokabel: 1,5 m
• Stručný návod

• Nabíjecí kabel pro USB: 0,6 m
• Hardwarový klíč USB: Bezdrátové připojení 

2,4 GHz

Design
• Barva: Černá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 19 x 22,2 x 8,2 cm
• Hmotnost: 0,375 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Rozměry balení (Š x V x H): 22,5 x 24,5 x 10,8 cm
• EAN: 48 95229 12700 5
•

Specifikace
Herní sluchátka
Sluchátka DTS: X 2.0 Bezdr. přip. 2,4 GHz + BT5.2 + 3,5 mm, 50mm reproduktory / osvětlení LED, Odní-
matelný jednosměrný mikrofon
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