
 

 

Philips
Căști wireless

Difuzoare de 40 mm/design închis

Greutate redusă
Pliere compactă
Până la 29 de ore de redare

TAH5205BK

Ia
Ac
bu
or
tă basul
operă-ţi urechile şi simte basul! Aceste căşti supraauriculare wireless dispun de un 
ton BASS Boost pentru un bas mai intens la o atingere. Beneficiezi de până la 29 de 
e de redare, încărcare rapidă şi o conexiune Bluetooth solidă. Nu vei pierde niciun ritm.

Bas puternic și îndrăzneţ
• Difuzoare puternice de 40 mm din neodim. Buton BASS Boost.
• Design supraauricular închis. Izolare excelentă a sunetului.
• 29 de ore de redare. Încărcare prin USB-C.
• Încarcă 15 minute, obţine 4 ore suplimentare de redare

Confort maxim. Stil maxim.
• Bandă de cap ușoară, reglabilă, cu pernuţă.
• Cupe moi ce pot fi înclinate pentru un maximum de confort
• Culori mate atrăgătoare
• Design pliabil compact pentru depozitare ușoară.

Conectare ușoară. Control ușor.
• Buton multifuncţional. Controlează cu ușurinţă muzica și apelurile
• Conectivitate Bluetooth extrem de stabilă. Control facil.
• Cablu detașabil. Folosește căștile cu fir și ascultă în continuare.



 Buton BASS Boost

Aceste căști supraauriculare dispun de difuzoare 
acustice puternice din neodim, de 40 mm, care îţi 
oferă sunet clar și bas puternic. Când vrei mai mult, 
apasă butonul BASS Boost și vei simţi imediat 
diferenţa.

Durată de redare de 29 de ore

Obţii până la 29 de ore de redare la o încărcare de 2 
ore prin USB-C. Dacă bateria se descarcă, o 
încărcare rapidă de 15 minute îţi va permite să 
continui redarea muzicii încă 4 ore. Cablul detașabil 
îţi permite să folosești căștile și cu fir.

Bandă de cap ușoară, cu pernuţă
Disponibile în culori mate elegante, aceste căști 
supraauriculare dispun de o bandă de cap cu pernuţă, 
atât de ușoară încât abia o vei simţi. Cupele moi 
pentru urechi sunt marcate clar pentru urechea 
stângă/dreaptă și pot fi înclinate până obţii potrivirea 
perfectă.

Design pliabil compact
Lasă-te în voia basului. Cupele se pliază complet și 
pivotează în interior, pentru depozitare ușoară în 
buzunar sau în geantă. Pliază-le și ești gata de plecare.

Buton multifuncţional.
Nu-ţi place melodia redată? Omite-o cu o apăsare 
lungă. Vrei să respingi un apel? E suficientă o simplă 
apăsare de buton. Asocierea Bluetooth inteligentă 
înseamnă că aceste căști își amintesc ultimele 
dispozitive cu care au fost asociate.
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Repere

* *Disponibilitatea funcţiilor poate varia în funcţie de compatibilitatea 
cu telefoanele mobile.

* Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă și poate 
varia în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Număr de baterii: 1 bucată •
Sunet
• Impedanţă: 32 Ohm
• Diametru difuzor: 40 mm
• Sensibilitate: 90 dB (1 kHz)
• Gamă de frecvenţe: 20 - 20.000 Hz
• Putere maximă de intrare: < 50 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Codec acceptat: SBC
• Rază maximă: Până la 10 m
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tip de transmisie wireless: Bluetooth
• Wireless
• Cablu detașabil
• Mufă pentru căști: 3,5 mm

Confort
• Controlul volumului
• Tip de comenzi: Buton

Design
• Culoare: Negru
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Design pliabil: Plat / în interior
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis
• Material de contact: Piele sintetică

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 29 h
• Timp de convorbire: 21 ore
• Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)
• Capacitatea bateriei (căști): 400 mAh
• Durată de utilizare a bateriei în standby: 166 de ore
• Durată de încărcare: 2 h
• Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 4 ore

• Greutatea bateriei (totală): 8,3 g
• Reîncărcabilă

Asistent vocal
• Compatibilitate cu asistenţi vocali
• Activarea asistentului vocal: Manual
• Asistent vocal compatibil

Accesorii
• Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=1,2 m
• Cablu de încărcare: Cablu USB-C
• Ghid de utilizare rapidă

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
• Greutate brută: 1,5 kg
• Greutate netă: 0,69 kg
• Greutate proprie: 0,81 kg
• GTIN: 1 48 95229 10971 8

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 24 x 5,5 cm
• Greutate brută: 0,37 kg
• Greutate netă: 0,23 kg
• Greutate proprie: 0,14 kg
• EAN: 48 95229 10971 1

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 18,5 x 19,5 x 4 cm
• Greutate: 0,21 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20092 0
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