
 

 

Philips
Kablosuz TV kulaklığı

30 mm sürücülerden net ses
Hafif baș bandı
18 saate kadar oynatma süresi
Muhteșem pasif gürültü yalıtımı

TAH6005BK
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rogramlar, filmler ve daha 
zlası için mükemmel ses

 sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak 
tü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik 
ileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir.

Her șeyi duyun
• Tüm filmler, tüm programlar. Bașkalarını rahatsız etmeden dinleyin
• 30 mm neodimyum sürücüler. Net ses, güçlü bas
• Kulak üstü uyum. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı
• Otomatik ayarlı FM kablosuz bağlantı

Uzun süreli dinleme rahatlığı
• Hafif ve rahat
• Yastıklı, ayarlanabilir kafa bandı
• Ayarlanabilir kulaklık bașlıkları

Nerede olursanız olun
• 100 metre kablosuz kapsama alanı. Evinizin her yerinden dinleyin
• Tek șarjla 18 saat oynatma süresi
• 2 șarj edilebilir AAA pil. 6 saat șarj süresi



 Her zaman net ses
Mükemmel ayarlanmıș 30 mm sürücüler, izlemek 
istediğiniz her șey için mükemmel bas ve net, zengin 
ses sunar. Tam boy kulaklık bașlıkları, mükemmel 
pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu 
sayede hiçbir diyaloğu kaçırmazsınız ve diğerlerini 
rahatsız etmezsiniz.

Otomatik ayarlı FM kablosuz bağlantı
Bu kablosuz TV kulaklıkları, otomatik olarak mevcut 
en iyi FM bağlantısını seçer, gecikme olmadan kristal 
netliğinde ses sunar. Hiçbir șeyi ayarlamanıza gerek 
kalmaz. 100 m kapsama alanıyla evinizin her yerinde 
kolayca müzik dinleyebilirsiniz.

Hafif ve rahat
Hafif tasarımı oldukça rahattır. Geceleri art arda dizi 
izlerken bebeğinizi uyandırmak istemiyorsanız 
mükemmel bir seçimdir! Yastıklı kafa bandı ve 
kulaklık bașlıkları ayarlanabilirdir. Böylece size en 
uygun uyumu kolayca bulabilirsiniz.

18 saat oynatma süresi
Birlikte verilen, șarj edilebilir AAA pil, tek bir șarjla 
18 saate kadar oynatma süresi sunar. Șarj ișlemi 6 
saat sürer.
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Özellikler

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklașıktır ve uygulama koșullarına göre 
değișiklik gösterebilir.
Yayın tarihi 2022-07-06

Sürüm: 8.2.3

12 NC: 8670 001 69296
EAN: 48 95229 11122 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com
Ses
• Empedans: 24 Ohm
• Hoparlör çapı: 30 mm
• Hassasiyet: 115 dB (1k Hz)
• Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
• Maksimum güç giriși: 20 mW
• Bozulma (THD): 1 KHz'de < %1 THD
• Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı
• Maksimum kapsama alanı: 100'e kadar m
• Kanal seçimi: Otomatik
• Çıkarılabilir kablo
• Kulaklık soketi: 3,5 mm
• Kablosuz iletim türü: FM
• Kablosuz

Kullanılabilirlik
• Kontrol türü: Düğme
• Ses seviyesi kontrolü

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

Güç
• Müzik çalma süresi: 18 saat
• Pil tipi (Kulaklık): Șarj Edilebilir NiMH Pil
• Pil kapasitesi (Kulaklık): 700 mAh
• Șarj süresi: 6 saat

• Pil sayısı: 2 adet
• Pil ağırlığı (Toplam): 23,36 g
• Șarj edilebilir

Aksesuarlar
• Ses kablosu: 3,5 mm TV kablosu
• Bağlantı istasyonu (konektör): 3,5 mm
• Bağlantı istasyonu (verici)
• Birlikte verilen adaptörler: Șarj adaptörü
• Diğerleri: 2 x AAA șarj edilebilir pil
• Hızlı Bașlangıç Kılavuzu

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 3,314 kg
• GTIN: 1 48 95229 11122 3
• Dıș karton (L x G x Y): 32,5 x 26 x 32,5 cm
• Net ağırlık: 1,794 kg
• Ambalaj sayısı: 3
• Dara ağırlığı: 1,52 kg

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 19 x 20 x 8 cm
• Ağırlık: 0,207 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 31,3 x 10 cm
• EAN: 48 95229 11122 6
• Brüt ağırlık: 0,926 kg
• Net ağırlık: 0,598 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Kutu
• Dara ağırlığı: 0,328 kg
• Raf yerleșimi tipi: Asılabilir
•
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