Philips NULL
Headphone Nirkabel

Driver/closed-back 40 mm
Bluetooth®

TAH5255BK

Saatnya menikmati
suara luar biasa
Di telinga Anda dan rasakan banyaknya lapisan suara! Headphone nirkabel ini dilengkapi
kodek audio AAC, lebih jernih dan lebih mengagumkan. Cat metalik klasik menghadirkan
penampilan yang bergaya. Dapatkan waktu putar hingga 29 jam.
Waktu putar 29 jam. Bas berdentum kencang.
• Driver 40 mm dilengkapi sistem getaran yang dioptimalkan
• Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back
Koneksi mudah. Kontrol mudah.
• Kabel inline yang bisa dilepas. Gunakan kabel dan terus mendengarkan.
• Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah
• Konektivitas super stabil. Kontrol mudah.
• Koneksi multipoin memberikan kenyamanan luar biasa
Warna matte. Nyaman maksimal.
• Warna matte yang menawan
Kenyamanan maksimal. Gaya terbaik.
• Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan.
• Ear-cup lembut yang dapat dimiringkan untuk kenyamanan maksimum

TAH5255BK/97

Headphone Nirkabel

Driver/closed-back 40 mm Bluetooth®

Spesifikasi
Aksesori

• Panduan cepat

Konektivitas
•
•
•
•

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Versi Bluetooth: 5,0
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m m
Mikrofon: Mikrofon terpasang

Kelebihan Utama
•
•
•
•
•
•

Jenis: dinamis
Sistem akustik: Tertutup
Respons frekuensi: 20 - 20.000 Hz
Impedansi: 32 ohm
Kepekaan: 110 dB
Diameter speaker: 32 mm

Kardus Luar

• Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan,
Panggilan Ditahan, Tolak Panggilan, Beralih antara 2
panggilan, Beralih antara panggilan dan musik
• Kontrol volume

•
•
•
•
•
•

Desain

Dimensi kemasan

Nyaman

• Warna: Hitam

Daya
•
•
•
•

Jenis baterai: Li-Polymer
Waktu pemutaran musik: 30 jam
Waktu siaga: 630
Waktu bicara: 29 jam

Suara

•
•
•
•
•
•
•
•

Berat kotor: 2,043 kg
GTIN: 1 48 95229 11716 4
Outer carton (L x L x T): 42 x 19 x 25 cm
Berat bersih: 0,85 kg
Jumlah kemasan konsumen: 5
Berat tara: 1,193 kg

Ukuran kemasan (L x T x D): 14,7 x 17,5 x 7,5 cm
EAN: 48 95229 11716 7
Berat kotor: 0,319 kg
Berat bersih: 0,17 kg
Jumlah produk yang disertakan: 1
Jenis kemasan: Kardus
Berat tara: 0,149 kg
Jenis penempatan di rak: Keduanya

•

• Tipe magnet: NdFeB

Kabel inline yang bisa dilepas

Kabel inline yang bisa dilepas. Gunakan kabel dan
terus mendengarkan.

Tombol multi-fungsi.

Tidak suka lagu yang sedang diputar? Lewati dengan
menekan tombol selama beberapa detik. Ingin
menolak panggilan telepon? Cukup tekan tombol.
Berkat pemasangan Bluetooth cerdas, earphone ini
mengingat perangkat yang terakhir terpasang.

Konektivitas super stabil

Konektivitas super stabil. Kontrol mudah.

Warna matte yang menawan
Warna matte yang menawan

Headband ringan dengan bantalan

Tersedia dalam warna matte yang menawan,
headband yang terpasang di headphone on-ear ini
juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun
merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain
terpasang penanda untuk membedakan headphone
untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga
bisa disesuaikan hingga terasa pas.

Ear-cup lembut

Ear-cup lembut yang dapat dimiringkan untuk
kenyamanan maksimum

Driver neodymium 40 mm H5255

Headphone ini dilengkapi driver akustik neodymium
40 mm yang kuat sehingga menghadirkan suara yang
jernih dan bass yang kaya

Isolasi suara luar biasa berkat

Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back

Koneksi Multipoin H5255

Headphone Anda bisa terhubung dengan lebih dari
satu peralatan Bluetooth, ponsel, komputer tablet
dan laptop, sehingga Anda bebas beralih perangkat
dengan begitu mudah
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