
 

 

Philips
Bezdrátová sluchátka

40mm reproduktory / uzavřená

Nízká hmotnost
Kompaktní skládací
Až 29 hodin přehrávání

TAH5205WT
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kryjte si uši a užívejte si basy! Tato bezdrátová sluchátka přes uši se mohou pochlubit 
čítkem zesílení BASŮ pro hlubší basy jediným stiskem. Získáte až 29 hodin přehrávání, 
hlé nabíjení a spolehlivé připojení prostřednictvím Bluetooth. Neunikne vám žádný rytmus.

Hluboké silné basy
• Výkonné 40mm neodymové reproduktory. Tlačítko zvýraznění BASŮ.
• Uzavřený design přes uši. Skvělá izolace zvuku.
• 29 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C.
• Nabíjejte 15 minut a získejte další 4 hodiny přehrávání

Maximální pohodlí. Maximální styl.
• Lehký, nastavitelný, polstrovaný sluchátkový oblouk.
• Měkké náušníky, které lze naklopit pro maximální pohodlí
• Matné odstíny, které zaujmou
• Kompaktní sklopné provedení pro snadné skladování.

Snadné připojení. Snadné ovládání.
• Multifunkční tlačítko. Snadné ovládání hudby a hovorů
• Spolehlivé připojení Bluetooth. Snadné ovládání.
• Odpojitelný integrovaný kabel. Připojte se a poslouchejte dál.



 Tlačítko zvýraznění BASŮ
Tato sluchátka přes uši se pyšní výkonnými, 40mm 
neodymovými akustickými reproduktory, které vám 
poskytnou prokreslený zvuk a hluboké basy. Chcete-
li basy zesílit, stačí stisknout tlačítko zesílení BASŮ 
a rozdíl pocítíte okamžitě.

29 hodin přehrávání
Z 2hodinového nabíjení prostřednictvím rozhraní 
USB-C získáte až 29 hodin přehrávání. Když vám 
začne docházet baterie, 15minutové rychlodobití 
vám zajistí další 4 hodiny přehrávání hudby. 
Odpojitelný, integrovaný kabel vám umožní tato 
sluchátka používat i s pevným připojením.

Lehký, polstrovaný sluchátkový oblouk
Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, 
matných odstínech a mohou se pochlubit 
polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak 
lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou 
jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk 
lze upravovat, dokud to není úplně ono.

Kompaktní sklopné provedení
Užívejte si basy na cestách. Náušníky lze složit 
naplocho a vtočit směrem dovnitř, aby se snadno 
vešly do kapsy nebo tašky. Stačí je složit a můžete jít.

Multifunkční tlačítko.
Aktuální skladba se vám nelíbí? Dlouhým stisknutím 
ji přeskočte. Chcete odmítnou hovor? Jednoduché 
stisknutí tlačítka to zařídí. Chytré párování Bluetooth 
znamená, že si tato sluchátka pamatují poslední 
zařízení, s nimiž byla spárována.
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Přednosti

* * Dostupnost funkcí se může lišit na základě kompatibility mobilních 
telefonů.

* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit 
v závislosti na podmínkách použití.
• Rychlé nabíjení: 15 min = 4 hodiny •
Zvuk
• Impedance: 32 ohmů
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Citlivost: 90 dB (1 kHz)
• Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
• Maximální příkon: <50 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 5.0
• Podporovaný kodek: SBC
• Maximální dosah: Až 10 m
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
• Bezdrátové provedení
• Odnímatelný kabel
• Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm

Pohodlí
• Ovládání hlasitosti
• Typ ovládání: Tlačítkový panel

Design
• Barva: Bílá
• Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
• Sklopný design: Plochý/vnitřní
• Padnou do uší: Přes uši
• Typ náušníku: Uzavřená konstrukce
• Materiál náušníků: Umělá kůže

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 29 h
• Doba hovoru: 21 h
• Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová 

(vestavěná)
• Kapacita baterie (sluchátka): 400 mAh
• Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 166 h
• Doba nabíjení: 2 h

• Počet baterií: 1 ks
• Hmotnost baterie (celková): 8,3 g
• Nabíjecí

Hlasový asistent
• Podpora hlasového asistenta
• Aktivace hlasového asistenta: Manuální
• Kompatibilní s hlasovým asistentem

Příslušenství
• Audiokabel: 3,5mm stereofonní kabel, L = 1,2 m
• Nabíjecí kabel: Kabel USB-C
• Stručný návod

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnější obal (D x Š x V): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
• Hrubá hmotnost: 1,5 kg
• Čistá hmotnost: 0,69 kg
• Hmotnost obalu: 0,81 kg
• GTIN: 1 48 95229 11034 9

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 24 x 5,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,37 kg
• Čistá hmotnost: 0,23 kg
• Hmotnost obalu: 0,14 kg
• EAN: 48 95229 11034 2

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 18,5 x 19,5 x 4 cm
• Hmotnost: 0,21 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20114 9
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Specifikace
Bezdrátová sluchátka
40mm reproduktory / uzavřená Nízká hmotnost, Kompaktní skládací, Až 29 hodin přehrávání
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