
 

 

Philips
Fülre illeszkedő, vezeték 
nélküli fejhallgató

32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

Fülre illeszkedő
Kis méretre összehajtható
Akár 29 órányi lejátszási idő

TAH4205RD
Érezd a basszust

Add át magad a mélyhangok erejének! Ezzel a vezeték nélküli, fülre illeszthető fejhallgatóval 
bármikor ráadhatsz a basszusra a mélyhangokat kiemelő BASS gomb segítségével. Használd ki az 
akár 29 órányi lejátszási időt, valamint a gyors töltést, és válassz a stílusosan matt színek közül.

Útközben is egyszerűen használható
• Laposra összehajtható kialakítás az egyszerű tároláshoz
• Kompakt, összehajtható kialakítás a könnyű hordozhatóságért
• Többfunkciós gomb. Kezeld könnyedén a zenét és a hívásokat
• Intelligens párosítás. Találd meg automatikusan a Bluetooth-készülékeket.

29 órányi lejátszási idő. Dübörgő basszus.
• 29 órányi lejátszási idő. USB-C töltés
• Nagy teljesítményű, 32 mm-es neodímium meghajtók
• BASS mélyhangkiemelő gomb. Erősebb basszus egy érintésre
• 15 perces töltéssel további 4 órányi működési időhöz juthatsz
• Kiváló hangszigetelés a zárt kialakításnak köszönhetően

Stílusosan matt. Maximálisan kényelmes.
• Szemet gyönyörködtető, matt színárnyalatok
• Könnyű, állítható, párnázott fejpánt
• A maximális kényelem érdekében a puha fülpárnák dönthetők



 BASS mélyhangkiemelő gomb.

Ez a fülre illeszthető fejhallgató erőteljes, 32 mm-es 
neodímium akusztikus meghajtókkal rendelkezik, 
amelyek tiszta hangzást és gazdag basszusokat 
nyújtanak. Ha többet szeretnél, csak nyomd meg a 
BASS mélyhangkiemelő gombot, és azonnal érezni 
fogod a különbséget.

29 órányi lejátszási idő.

29 órányi lejátszási időt nyersz egy 2 órás USB-C 
töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy 
gyors 15 perces töltéssel további 4 órán át 
hallgathatod a zenét.

Kis súly

A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt 
színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan 

könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák 
egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig 
döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.

Laposra összehajtható kialakítás

Pörögj a basszusokkal. A fülpárnákat laposra 
összehajthatod és befelé fordíthatod, hogy 
kényelmesen elférjenek a zsebedben vagy a 
táskádban. Csak hajtsd össze, és már mehetsz is.

Többfunkciós gomb.

Nem tetszik az aktuális zeneszám? Ugord át egy 
hosszú gombnyomással. Nem akarsz fogadni egy 
hívást? Egy gombnyomással elintézheted. Az 
intelligens Bluetooth párosítás azt jelenti, hogy a 
fülhallgató megjegyzi azt az eszközt, amelyikkel 
legutóbb párosítottad.

Kompakt, összehajtható
Kompakt és összehajtható, így kedvenc zeneszámaid 
útközben is veled lehetnek.
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Műszaki adatok
Hang
• Impedancia: 32 ohm
• Hangszóró átmérője: 32 mm
• Érzékenység: 110 dB (1 kHz-en)
• Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
• Maximális terhelhetőség: 20 mW
• Meghajtó típusa:: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth verzió: 5,0 vagy újabb
• Támogatott kodek: SBC
• Maximális hatótávolság: Max. 10 m
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
• A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth
• Vezeték nélküli
• Mikrofon: Beépített mikrofon

Kényelem
• Kezelőszervek típusa: Gomb

Kialakítás
• Szín: Piros
• Hordhatóság: Fejpánt
• Összehajtható kialakítás: Lapos
• Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
• Fülpárna típusa: Hátul zárt
• Fülhöz csatolás anyaga: Műbőr

Tápellátás
• Zenelejátszási idő: 29 óra
• beszélgetési idő: 21 óra
• Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer 

(beépített)
• Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 166 óra
• Töltési idő: 2 óra
• Rövid töltési idő: 15 perc 4 órányi működéshez
• Elemek száma: 1 db
• Akkumulátor tömege (összesen): 5,3 g
• Újratölthető

Tartozékok
• Töltőkábel: USB-C kábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,2 x 17 x 24 cm
• Bruttó tömeg: 1,043 kg
• Nettó tömeg: 0,5415 kg
• Táratömeg: 0,5015 kg
• GTIN: 1 48 95229 11029 5

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Tömeg: 0,15 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Függesztés
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Bruttó tömeg: 0,286 kg
• Nettó tömeg: 0,1805 kg
• Táratömeg: 0,1055 kg
• EAN: 48 95229 11029 8

UPC
• UPC: 8 40063 20111 8
•

* Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás 
körülményeitől függően változhat.
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