
 

 

Philips
Безжични слушалки с 
наушници

32 мм мембрани/затворен гръб

С наушници
Компактно сгъване
До 29 часа време на 
възпроизвеждане

TAH4205BK
Почувствайте баса

Наслаждавайте се на музиката си с повече бас. Тези безжични слушалки с наушници могат да се 

похвалят с бутон за усилване на БАСИТЕ, за да можете да ги увеличите винаги, когато 

пожелаете. Получавате до 29 часа време за възпроизвеждане, бързо зареждане и стилни матови 

цветове, от които да избирате.

Лесни за използване в движение
• Конструкция с плоско сгъване за лесно съхранение
• Компактни и сгъваеми за лесно пренасяне
• Многофункционален бутон. Лесно управление на музика и разговори
• Интелигентно сдвояване. Автоматично откриване на Bluetooth устройства

29 часа време за възпроизвеждане. Силен, отчетлив бас.
• 29 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C
• Мощни 32 мм неодимови мембрани
• Бутон за увеличаване на БАСА. По-силен бас с едно докосване
• Заредете за 15 минути, вземете допълнителни 4 часа време на възпроизвеждане
• Страхотна звукова изолация от конструкцията със затворен гръб

Матов стил. Максимален комфорт.
• Привличащи погледа матови цветове
• Лека, регулируема лента за глава с възглавничка
• Меки наушници, които могат да бъдат накланяни за максимален комфорт



 Бутон за увеличаване на БАСА.

Тези слушалки с наушници разполагат с мощни 32 
мм неодимови акустични мембрани, които 
предлагат чист звук и обемен бас. Когато искате 
повече, просто натиснете бутона за усилване на 
БАСА и ще усетите мигновено разликата.

29 часа време за възпроизвеждане.

Получавате до 29 часа на възпроизвеждане от 2-
часово зареждане през USB-C. Ако батерията се 
изтощава едно бързо 15-минутно зареждане ще 
поддържа музиката за още 4 часа.

Лека

Предлагани в матови цветове, тези слушалки с 
наушници предлагат лента за глава с възглавничка, 

която е толкова лека, че няма да я усетите. 
Меките наушници са ясно обозначени за ляво/
дясно ухо и могат да бъдат накланяни до 
желаното положение.

Конструкция, която се сгъва до плоско 
състояние

Наслаждавайте се на басите. Наушниците се 
сгъват до плоско състояние и се завъртат навътре 
за лесно съхранение в джоба или чантата ви. 
Просто ги сгънете и сте готови.

Многофункционален бутон.

Не харесвате текущата песен? Пропуснете с 
продължително натискане. Искате да отхвърлите 
обаждане? Едно лесно натискане на бутона ще се 
погрижи за това. Интелигентно сдвояване чрез 
Bluetooth означава, че тези слушалки запомнят 
последното устройство, с което са били сдвоени.

Компактни и сгъваеми
Наистина компактно сгъване - идеално за 
пътуване, за да носите вашата музика навсякъде.
TAH4205BK/00

Спецификации
Звук
• Импеданс: 32 ома
• Диаметър на високоговорителя: 32 мм
• Чувствителност: 110 dB (1 kHz)
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Максимална входяща мощност: 20 mW
• Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 5.0 или по-нова
• Поддържан кодек: SBC
• Максимален обхват: До 10 м
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Вид безжично предаване: Bluetooth
• Безжични
• Микрофон: Вграден микрофон

Комфорт
• Тип на органите за управление: Бутон

Дизайн
• Цвят: Черно
• Начин на носене: Лента за главата
• Сгъваема конструкция: Равно
• Прилягане на ушите: С наушници
• Тип наушници: Затворен гръб
• Материал на наушниците: Синтетична кожа

Захранване
• Време за възпроизвеждане на музика: 29 ч
• Време за разговор: 21 ч
• Тип батерия (слушалки): Литиев полимер 

(вградена)
• Време за живот на батерията в режим на 
готовност: 166 ч

• Време за зареждане: 2 ч
• Бързо време за зареждане: 15 мин за 4 часа
• Брой батерии: 1 бр.
• Тегло на батерията (Общо): 5,3 g
• Акумулаторна

Аксесоари
• Кабел за зареждане: USB-C кабел
• Ръководство за бърз старт

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 21,2 x 17 x 24 см
• Бруто тегло: 1,043 кг
• Нето тегло: 0,5415 кг
• Тегло на опаковката: 0,5015 кг
• GTIN: 1 48 95229 10969 5

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

16,5 x 18,5 x 4 см
• Тегло: 0,15 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Кутия
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Окачен
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 22,5 x 5 см
• Бруто тегло: 0,286 кг
• Нето тегло: 0,1805 кг
• Тегло на опаковката: 0,1055 кг
• EAN: 48 95229 10969 8

UPC
• UPC: 8 40063 20090 6
•

* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е 
приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието 
на приложението.
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