
 

 

Philips
Fone de ouvido wireless

Drivers de 40 mm/acabamento 

fechado

Leve
Dobráveis e compactas
Até 29 horas de tempo de 
reprodução

TAH5205WT

O
Cu
um
rep
lha os graves chegando
bra seus ouvidos e sinta os graves! Estes fones de ouvido over-ear sem fio contam com 
 botão que potencializa os graves com apenas um toque. Aproveite até 29 horas de 
rodução, carregamento rápido e uma conexão Bluetooth estável. Você não perderá nada.

Graves superpotentes
• Drivers potentes de neodímio de 40 mm. Botão para potencializar os graves.
• Over-ear, com acabamento fechado. Excelente isolamento acústico.
• 29 horas de reprodução. Carregamento USB-C.
• Carregue por 15 minutos e ganhe mais 4 horas de tempo de reprodução

Máximo conforto e estilo.
• Alça acolchoada, leve e ajustável.
• Os fones macios podem ser articulados para proporcionar o máximo de conforto
• Cores foscas atraentes
• Design compacto e dobrável para facilitar o armazenamento.

Conexão e controle fáceis.
• Botão de várias funções. Controle suas músicas e ligações com facilidade
• Conectividade Bluetooth estável. Controle fácil.
• Cabo removível. Conecte os fones e continue ouvindo.



 Botão de reforço de graves
Os fones de ouvido over-ear possuem drivers 
acústicos potentes de neodímio de 40 mm que 
proporcionam um som nítido e graves fortes. 
Quando quiser mais, basta pressionar o botão de 
potencialização de graves para sentir a diferença.

29 horas de reprodução
Você tem até 29 horas de reprodução com uma 
carga de 2 horas via USB-C. Se começar a ficar sem 
energia, uma carga rápida de 15 minutos manterá a 
música tocando por mais 4 horas. O cabo removível 
também permite usar os fones conectados.

Alça acolchoada e leve
Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, 
estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam 
uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você 
mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão 
claramente marcados para as orelhas esquerda/
direita e podem ser ajustados até que fiquem 
confortáveis.

Design compacto e dobrável
Role com os graves. Os fones de ouvido dobram-se 
e giram para dentro, facilitando o armazenamento no 
bolso ou na bolsa. Basta dobrá-los para começar.

Botão de várias funções.
Não gosta da faixa atual? Pressione e segure para 
pular. Deseja rejeitar uma chamada? Basta pressionar 
um botão. O emparelhamento Bluetooth inteligente 
significa que esses fones de ouvido se lembram dos 
últimos dispositivos com os quais foram 
emparelhados.
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Destaques

* *Disponibilidade das funções pode variar de acordo com a 
compatibilidade do telefone celular.

* A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da 
condição de uso.
• Quantidade de bateria: 1 unidade •
Som
• Impedância: 32 Ohm
• Diâmetro da caixa de som: 40 mm
• Sensibilidade: 90 dB (1K Hz)
• Intervalo de frequência: 20 - 20.000 Hz
• Entrada de energia máxima: < 50 mW
• Tipo de driver:: Dinâmico

Conectividade
• Versão do Bluetooth: 5,0
• Codec suportado: SBC
• Alcance máximo: Até 10 m
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tipo de transmissão sem fio: Bluetooth
• Wireless
• Cabo destacável
• Entrada para fone de ouvido: 3,5 mm

Conforto
• Controle de volume
• Tipo de controles: Botão

Design
• Cor: Branco
• Modo de utilização: Alça
• Design dobrável: Plano/para dentro
• Encaixe auricular: Supra-auricular
• Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado
• Material de acoplamento auricular: Couro sintético

Lig/Desl
• Tempo de reprodução de música: 29 h
• Tempo de conversa: 21 horas
• Tipo de bateria (fones de ouvido): Polímero de lítio 

(integrado)
• Capacidade da bateria (fones de ouvido): 400 mAh
• Duração da bateria em standby: 166 horas
• Tempo de carregamento: 2 h
• Tempo de carregamento rápido: 15 minutos para 4 

horas

• Peso da bateria (total): 8,3 g
• Recarregável

Assistente de voz
• Suporte ao assistente de voz
• Ativação do assistente de voz: Manual
• Compatível com assistente de voz

Acessórios
• Cabo de áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, C=1,2 m
• Cabo de carregamento: Cabo USB-C
• Guia de início rápido

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Embalagem externa (L x L x A): 

21,2 x 18,5 x 26,5 cm
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso líquido: 0,69 kg
• Peso da embalagem: 0,81 kg
• GTIN: 1 48 95229 11034 9

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Caixa
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 24 x 5,5 cm
• Peso bruto: 0,37 kg
• Peso líquido: 0,23 kg
• Peso da embalagem: 0,14 kg
• EAN: 48 95229 11034 2

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

18,5 x 19,5 x 4 cm
• Peso: 0,21 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20114 9
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