
 

 

Philips
Kablosuz Kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Hafif
Kompakt katlama
29 saate kadar oynatma süresi

TAH5205BK

B
Ku
de
ve
aslar kendini gösteriyor
lağınıza takın ve bası hissedin! Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, tek bir dokunuşla daha 
rin bir bas sağlayan BAS artırma düğmesine sahiptir. 29 saatlik oynatma süresi, hızlı şarj 
 stabil bir Bluetooth bağlantısı sunar. Böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

Güçlü ve çarpıcı bas
• Güçlü 40 mm neodimyum sürücüler. BAS artırma düğmesi.
• Kulak üstü, arkası kapalı tasarım. Mükemmel ses yalıtımı.
• 29 saatlik oynatma süresi. USB-C ile șarj.
• 15 dakika boyunca șarj edin, 4 saat daha oynatma süresi elde edin

Maksimum konfor. Maksimum stil.
• Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı.
• Yumușak kulak kapakları, maksimum konfor elde edecek șekilde açılandırılabilir
• Göz alıcı mat renkler
• Katlanabilen kompakt tasarım sayesinde kolay saklama.

Kolay bağlantı. Kolay kontrol.
• Çok ișlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin
• Kesintisiz Bluetooth bağlantısı. Kolay kontrol.
• Çıkarılabilir kablo. Kablolu șekilde dinlemeye devam edin.



 BAS artırma düğmesi

Bu kulak üstü kulaklıktaki güçlü 40 mm neodimyum 
akustik sürücüler, net bir ses ve zengin bas sunar. 
Daha fazlasını istediğinizde BAS artırma düğmesine 
basmanız yeterlidir. Aradaki farkı anında 
hissedebilirsiniz.

29 saatlik oynatma süresi

USB-C ile 2 saat șarj ederek 29 saate kadar oynatma 
süresi elde edersiniz. Șarjınız azaldığında kulaklığı 15 
dakika hızlı șarj ederek 4 saat daha oynatma süresi 
elde edebilirsiniz. Çıkarılabilir kablo, bu kulaklıkları 
kablolu șekilde de kullanmanıza imkan tanır.

Hafif, yastıklı kafa bandı
Çeșitli șık mat renklerde sunulan bu kulak üstü 
kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını 
unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları 
gösteren ișaretler yumușak kulak kapaklarında net 
bir șekilde belirtilmiștir, ayrıca yumușak kulak 
kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

Katlanabilen kompakt tasarım
Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe 
doğru bükülebilen kulaklık bașlıklarını cebinizde veya 
çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın 
ve harekete hazır olun.

Çok ișlevli düğme.
Çalan șarkıyı beğenmediniz mi? Düğmeye uzun 
basarak șarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı 
reddetmek mi istiyorsunuz? Düğmeye basmanız 
yeterlidir. Akıllı Bluetooth eșleștirme sayesinde bu 
kulaklık, en son eșleștiği cihazları hatırlar.
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Özellikler

* *Mevcut ișlevler cep telefonu uyumluluğuna göre değișiklik 
gösterebilir.

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklașıktır ve uygulama koșullarına göre 
değișiklik gösterebilir.
• Hızlı șarj süresi: 4 saatlik kullanım için 15 dakika • UPC: 8 40063 20092 0
•

Ses
• Empedans: 32 Ohm
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Hassasiyet: 90 dB (1K Hz)
• Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
• Maksimum güç giriși: < 50 mW
• Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı
• Bluetooth sürümü: 5,0
• Desteklenen codec: SBC
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
• Kablosuz iletim türü: Bluetooth
• Kablosuz
• Çıkarılabilir kablo
• Kulaklık soketi: 3,5 mm

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü
• Kontrol türü: Düğme

Tasarım
• Renk: Siyah
• Kullanım șıklığı: Kafa bandı
• Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
• Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
• Kulaklık bașlığı tipi: Arkası kapalı
• Kulak kaplini malzemesi: Sentetik deri

Güç
• Müzik çalma süresi: 29 saat
• Konușma süresi: 21 sa.
• Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)
• Pil kapasitesi (Kulaklık): 400 mAh
• Pil ömrü bekleme süresi: 166 sa.
• Șarj süresi: 2 saat

• Pil sayısı: 1 adet
• Pil ağırlığı (Toplam): 8,3 g
• Șarj edilebilir

Sesli asistan
• Sesli asistan desteği
• Sesli asistan etkinleștirme: Manuel
• Sesli asistan uyumlu

Aksesuarlar
• Ses kablosu: 3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
• Șarj kablosu: USB-C kablosu
• Hızlı Bașlangıç Kılavuzu

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• Dıș karton (L x G x Y): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
• Brüt ağırlık: 1,5 kg
• Net ağırlık: 0,69 kg
• Dara ağırlığı: 0,81 kg
• GTIN: 1 48 95229 10971 8

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Kutu
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 24 x 5,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,37 kg
• Net ağırlık: 0,23 kg
• Dara ağırlığı: 0,14 kg
• EAN: 48 95229 10971 1

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 18,5 x 19,5 x 4 cm
• Ağırlık: 0,21 kg
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