
 

 

Philips
Nauszne słuchawki 
bezprzewodowe

Przetworniki 32 mm/zamkn. 

konstrukcja

Nauszne
Kompaktowa składana 
konstrukcja
Do 29 godzin odtwarzania

TAH4205RD
Poczuj ten bas

Rozkołysz swoje dźwięki potężniejszym basem. Te bezprzewodowe słuchawki nauszne mają 
przycisk wzmocnienia tonów niskich, dzięki czemu można je wzmocnić w dowolnym momencie. 
Do 29 godzin odtwarzania, szybkie ładowanie i stylowe, matowe kolory do wyboru.

Nieograniczony zakres ruchów
• Składana na płasko konstrukcja ułatwiająca przechowywanie
• Kompaktowe rozmiary i możliwość składania ułatwiają przenoszenie
• Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.
• Automatyczne wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i inteligentne parowanie

29 godzin odtwarzania. Potężne, wyraziste basy.
• 29 godzin odtwarzania. Ładowanie przez USB-C
• Mocne 32-milimetrowe przetworniki neodymowe
• Przycisk wzmocnienia tonów niskich. Mocniejsze basy za dotknięciem przycisku
• Ładuj przez 15 minut, słuchaj przez dodatkowe 4 godziny
• Doskonała izolacja dźwięku dzięki zamkniętej konstrukcji

Matowy styl. Maksymalny komfort.
• Efektowne, matowe kolory
• Lekka, regulowana, amortyzowana opaska na głowę
• Miękkie nauszniki, które można ustawić pod odpowiednim kątem w celu zapewnienia 

maksymalnej wygody



 Przycisk wzmocnienia tonów niskich.

Te słuchawki nauszne mają mocne, neodymowe 
przetworniki akustyczne 32 mm, które zapewniają 
czysty dźwięk i bogate basy. Jeśli chcesz więcej, 
wystarczy nacisnąć przycisk wzmocnienia tonów 
niskich, aby natychmiast poczuć różnicę.

29 godzin odtwarzania.

Po 2-godzinnym ładowaniu przez USB-C można 
słuchać muzyki nawet przez 29 godzin. Jeśli 
słuchawki się rozładują, po szybkim 15-minutowym 
naładowaniu można kontynuować odtwarzanie 
muzyki przez kolejne 4 godziny.

Niewielka waga

Te dostępne w stylowych, matowych kolorach 
słuchawki nauszne mają miękką opaskę na głowę, 

która jest tak lekka, że prawie jej nie czuć. Miękkie 
nauszniki są wyraźnie oznaczone dla lewego i 
prawego ucha i można je ustawiać pod kątem, aby je 
dobrze dopasować.

Składana na płasko konstrukcja

Basowe dźwięki. Nauszniki składają się na płasko i 
obracają do wewnątrz, co ułatwia przechowywanie 
w kieszeni lub torbie. Wystarczy je złożyć i gotowe.

Przycisk wielofunkcyjny.

Nie podoba Ci się ten utwór? Pomiń go, naciskając i 
przytrzymując przycisk. Chcesz odrzucić połączenie? 
Wystarczy nacisnąć przycisk. Dzięki parowaniu 
Smart Bluetooth słuchawki zapamiętują ostatnie 
urządzenia, z którymi zostały sparowane.

Kompaktowe rozmiary i możliwość 
składania
Naprawdę kompaktowe rozmiary i możliwość 
składania sprawiają, że słuchawki doskonale nadają 
się do zabrania w podróż — teraz możesz słuchać 
muzyki w dowolnym miejscu.
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Dane techniczne
Dźwięk
• Impedancja: 32 Ohm
• Średnica głośnika: 32 mm
• Czułość: 110 dB (1 kHz)
• Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
• Maksymalna moc wejściowa: 20 mW
• Typ przetwornika: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 5.0 lub nowsza
• Obsługiwany kodek: SBC
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth
• Bezprzewodowy
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Udogodnienia
• Typ elementów sterujących: Przycisk

Projekt
• Kolor: Czerwony
• Sposób noszenia: Opaska na głowę
• Składana konstrukcja: Płaski
• Dopasowanie do ucha: Nauszne
• Typ nausznika: Zamknięty-tylny
• Element łączący ucho: Skóra syntetyczna

Moc
• Czas odtwarzania muzyki: 29 godz.
• Czas rozmów: 21 godz.
• Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator 

litowo-polimerowy (wbudowany)
• Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 

166 godz.
• Czas ładowania: 2 godz.
• Szybki czas ładowania: 15 min na 4 godz.
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
• Waga akumulatora (całkowita): 5,3 g
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Akcesoria
• Przewód do ładowania: Przewód USB-C
• Skrócona instrukcja obsługi

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,2 x 17 x 24 cm
• Waga brutto: 1,043 kg
• Waga netto: 0,5415 kg
• Waga opakowania: 0,5015 kg
• GTIN: 1 48 95229 11029 5

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

16,5 x 18,5 x 4 cm
• Waga: 0,15 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Waga brutto: 0,286 kg
• Waga netto: 0,1805 kg
• Waga opakowania: 0,1055 kg
• EAN: 48 95229 11029 8

UPC
• UPC: 8 40063 20111 8
•

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się 
różnić w zależności od warunków stosowania.
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Zalety
Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja Nauszne, Kompaktowa składana konstrukcja, Do 29 godzin odtwa-
rzania
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