
 

 

Philips
Ασύρματα ακουστικά με 
στήριγμα κεφαλής

Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική 

μόνωση

Αγκαλιάζουν το αυτί
Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος
Χρόνος αναπαραγωγής έως 29 
ώρες

TAH4205WT
Νιώστε τη δύναμη των μπάσων

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική με ακόμα πιο ισχυρά μπάσα. Αυτά τα ασύρματα 

ακουστικά με στήριγμα κεφαλής διαθέτουν πλήκτρο ενίσχυσης των ΜΠΑΣΩΝ, για να ανεβάζετε 

τον ρυθμό όποτε θέλετε. Ταυτόχρονα, προσφέρουν χρόνο αναπαραγωγής έως και 29 ώρες, 

γρήγορη φόρτιση και είναι διαθέσιμα σε κομψές ματ αποχρώσεις για να επιλέξετε αυτήν που σας 

ταιριάζει.

Εύκολη μεταφορά
• Σχεδίαση επίπεδης αναδίπλωσης για εύκολη αποθήκευση
• Μικρό μέγεθος και δυνατότητα αναδίπλωσης, για εύκολη φορητότητα
• Πολυλειτουργικό κουμπί για να ελέγχετε εύκολα τη μουσική και τις κλήσεις σας
• Έξυπνη σύζευξη. Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Bluetooth

29 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Έντονα, δυνατά μπάσα.
• Χρόνος αναπαραγωγής 29 ώρες. Φόρτιση μέσω USB-C
• Πανίσχυροι οδηγοί νεοδυμίου 32 χιλ.
• Κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ. Πιο δυνατά μπάσα με ένα άγγιγμα
• Φορτίστε για 15 λεπτά και απολαύστε 4 επιπλέον ώρες αναπαραγωγής
• Εξαιρετική απομόνωση ήχου από τη σχεδίαση κλειστού τύπου

Ματ αποχρώσεις. Κορυφαία άνεση.
• Ματ χρωματικοί συνδυασμοί που μαγνητίζουν τα βλέμματα
• Ανάλαφρο και ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής με επένδυση
• Μαλακά καλύμματα που μπορούν να περιστραφούν για μέγιστη άνεση



 Κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ.

Αυτά τα ακουστικά διαθέτουν πανίσχυρους 
οδηγούς νεοδυμίου 32 χιλ. που προσφέρουν 
πεντακάθαρο ήχο και πλούσια μπάσα. Αν θέλετε 
μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία, απλώς πατήστε το 
κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΠΑΣΩΝ και θα νιώσετε 
αμέσως τη διαφορά.

29 ώρες χρόνος αναπαραγωγής.

Μια φόρτιση 2 ωρών μέσω σύνδεσης USB-C 
εξασφαλίζει χρόνο αναπαραγωγής έως και 29 
ώρες. Αν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να 
εξαντλείται, με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών 
μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας για 
ακόμα 4 ώρες.

Ελαφρύ

Αυτά τα ακουστικά, διαθέσιμα σε μοντέρνους 
χρωματικούς συνδυασμούς με ματ φινίρισμα, 

έχουν ένα τόσο ελαφρύ στήριγμα κεφαλής με 
επένδυση, που θα ξεχνάτε ότι τα φοράτε. Τα 
μαλακά καλύμματα αυτιών φέρουν σαφή σήμανση 
για το αριστερό/δεξί αυτί και περιστρέφονται για 
να προσφέρουν την ιδανική εφαρμογή.

Σχεδίαση επίπεδης αναδίπλωσης

Απολαύστε την πρακτική σχεδίαση των 
ακουστικών σας. Τα καλύμματα αναδιπλώνονται 
πλήρως και περιστρέφονται προς τα μέσα, για 
εύκολη αποθήκευση στην τσέπη ή την τσάντα 
σας. Απλώς διπλώστε τα και πάρτε τα μαζί σας.

Πολυλειτουργικό κουμπί.

Αν δεν σας αρέσει το κομμάτι που ακούτε, 
μπορείτε να το παραλείψετε με παρατεταμένο 
πάτημα. Επιπλέον, μπορείτε να απορρίψετε μια 
κλήση με ένα απλό πάτημα του κουμπιού. Η 
έξυπνη σύζευξη Bluetooth σημαίνει ότι αυτά τα 
ακουστικά απομνημονεύουν τις τελευταίες 
συσκευές με τις οποίες είχαν πραγματοποιήσει 
σύζευξη.

Μικρά και αναδιπλούμενα
Με πολύ μικρό μέγεθος και δυνατότητα 
αναδίπλωσης, είναι ιδανικά για ταξίδια και για να 
παίρνετε τη μουσική σας παντού.
TAH4205WT/00

Προδιαγραφές
Ήχος
• Αντίσταση: 32 ohm
• Διάμετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Ευαισθησία: 110 dB (1K Hz)
• Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20.000 Hz
• Μέγιστη ισχύς: 20 mW
• Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα
• Έκδοση Bluetooth: 5.0 ή μεταγενέστερη
• Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth
• Ασύρματο
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Άνεση
• Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Σχεδίαση
• Χρώμα: Λευκό
• Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
• Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδο
• Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
• Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου
• Υλικό σύζευξης αυτιού: Συνθετικό δέρμα

Ρεύμα
• Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 29 ώρ.
• Χρόνος ομιλίας: 21 ώρες
• Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών 
λιθίου (ενσωματωμένη)

• Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 166 
ώρες

• Χρόνος φόρτισης: 2 ώρ.
• Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 λεπτά για 4 ώρες
• Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
• Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 5,3 g
• Επαναφορτιζόμενο

Αξεσουάρ
• Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C
• Οδηγός γρήγ. έναρξης

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,2 x 17" x 24 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,043 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,5415 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,5015 κ.
• GTIN: 1 48 95229 11028 8

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16,5 x 18,5 x 4 εκ.
• Βάρος: 0,15 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 22,5 x 5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,286 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,1805 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1055 κ.
• EAN: 48 95229 11028 1

UPC
• UPC: 8 40063 20110 1
•

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί 
να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.
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