
 

 

„Philips“
Aukštos raišk. garso 
belaidės, ausis uždeng. 
ausinės

40 mm garsiakalbiai / uždara 

nugarėlė

TAH8505BK

V
be
Kla
va
va
aldykite tylą
laidės ausinės su aktyvia triukšmo šalinimo funkcija

usykitės muzikos, o ne lietaus. Šiose ant ausų dedamose belaidėse ausinėse galite 
ldyti aktyvią triukšmo šalinimo funkciją, kad ji būtų pritaikyta jūsų situacijai. Jos veikia 30 
l. ir yra lanksčiai bei greitai įkraunamos, tad užteks visai kelionei.

Puikus pojūtis. Puiki išvaizda. Ilgai groja
• Aktyvus triukšmo šalinimas (ANC). Pasinerkite į veiklą ir girdėkite muziką
• 30 val. grojimo arba kalbėjimo trukmė (25 val., kai įjungtas ANC)
• Plokščiai ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija. Paprasta laikyti
• Glotnus, reguliuojamas lankelis. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės

Pamėkite tai, ką girdite
• 40 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai. Detalus garsas
• Didelės raiškos garsas. Girdėkite kiekvieną smulkmeną
• Linijinio laido jungtis, kad būtų galima klausyti naudojant laidą

Nuo susitelkimo į grojaraštį iki gyvybiškai svarbaus skambučio
• Spartusis įkrovimas. Kraukite 5 min., naudokite 2 valandas
• Greitas įkrovimas. Pakraukite 15 minučių, naudokite 6 valandas
• Jutiklinis valdymas. Braukite, lieskite ir spauskite norėdami lengvai valdyti
• „Voice Assistant“. Tvarkykite savo gyvenimą judėdami
• Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus



 Kiekviena kelionė. 30 val. grojimo
Bet kurios kelionės metu šios ausinės yra paruoštos 
veikti. Vienas įkrovimas trunka vos 2 val. Išjungę 
aktyvų triukšmo šalinimą, galite klausytis (arba 
kalbėti) 30 val., įjungę – 25 val. Du greitojo įkrovimo 
lygiai: spartusis įkrovimas ir greitasis įkrovimas, su 
kuriais klausysitės dar 2 arba 6 valandas.

Muzika. Arba tyla.
Su aktyviu triukšmo šalinimu viską palikite nuošalyje. 
Nutildykite traukinio ar dirbančiųjų biure keliamą 
triukšmą mygtuko paspaudimu. Būdami išvykę ir 
naudodami budrumo režimą, galite klausytis muzikos 
ir girdėti pritaikytą gatvės triukšmą.

Tobulai suderintas komfortas
Nuo grojaraščio iki tinklalaidžių – per tobulai 
suderintus neodimio akustinius garsiakalbius 
girdėsite sodrius bosinius ir aiškius vidutinio dažnio 
garsus. Minkštos ausų gaubtelių pagalvėlės uždengia 
visą ausį ir sukuriama izoliacija, skirta išoriniam 
triukšmui pasyviai izoliuoti. Lankelis yra lengvas, 
lengvai reguliuojamas ir glotnus. Šios ausinės 
neįsipainios plaukuose.

Lanksti konstrukcija
Šios belaidės ausinės turi minkštus ausų gaubtelius, 
kurie tvarkingai sulankstomi dviem konfigūracijomis. 
Sulankstytus lygiai puikiai tinka laikyti biure stalčiuje 
ar pridedamame nešiojimo krepšelyje. Arba galite 
sulankstyti lygiai ir į vidų taip, kad kompaktiškas 
ryšulėlis tilptų į paltų kišenes ir krepšius.

Didelės raiškos garsas
Skambantys pianinai. Sunkus rokas. Kad ir ką 
mėgtumėte, su didelės raiškos garso ausinėmis 
pajusite kiekvieną natą. Prijungę prie didelės raiškos 
šaltinio, girdėsite visą didesnės nei CD spartos 
greičiu įrašytą garsą be nuostolių ir jis skambės 
tobulai tikroviškai.

Išmanus. Vienu palietimu.
Valdykite garsumą braukdami aukštyn arba žemyn 
per ant ausinių korpuso esantį jutiklinį valdymo 
skydelį. Vienu palietimu galite įjungti arba išjungti 
aktyvų triukšmo šalinimą. Arba įjunkite budrumo 
režimą, kad girdėtumėte daugiau to, kas vyksta aplink 
jus, kai groja muzika. Dėl įmontuoto mikrofono su 
aido slopinimu kalbant girdimas aiškus garsas.

„Voice Assistant“
Tvarkykite savo gyvenimą neišsitraukdami telefono. 
Paprasčiausiu mygtuko ant kaklo juostos paspaudimu 
įjunkite programą „Voice Assistant“. Galite jos 
paprašyti įjungti kalendorių, perskaityti telefone 
esančius pranešimus, skambinti ar siųsti žinutes 
draugams, tvarkyti grojaraščius ir kt.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Priedai
• USB laidas
• Adapteris lėktuvams
• Garso laidas
• Kelioninis dėklas

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 

Transliavimo formatas: SBC
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Skambučių valdymas: Pokalbio atidėjimas, Perjungti 

2 skambučius iš vieno į kitą, Atsiliepti / baigti 
skambutį, Atmesti skambutį, Perjungti iš skambučio 
į muzikos klausymą

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Muzikos grojimo trukmė: 30 val.
• Pakartotinai įkraunama
• Budėjimo trukmė: 200* val.
• Kalbėjimo laikas: 30 val.

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Diafragma: PET

• Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Magnetinio tipo: „Neodymium“
• Didžiausia įvesties galia: 30 mW
• Jautrumas: 90 dB
• Garsiakalbio skersmuo: 40 mm

Išorinė kartoninė dėžutė
• GTIN: 1 48 95229 11575 7
• Outer carton (L x W x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Bendras svoris: 2,608 kg
• Pakuotės svoris: 1,774 kg
• Bendras svoris: 5,750 svarų
• Outer carton (L x W x H): 9,3 x 9,0 x 10,2 in
• Grynasis svoris: 1,839 svarų
• Grynasis svoris: 0,834 kg
• Pakuotės svoris: 3,911 svarų

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 11575 0
• Bendras svoris: 0,75 kg
• Grynasis svoris: 0,278 kg
• Pakuotės svoris: 0,472 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,5 x 9,8 x 2,8 in
• Bendras svoris: 1,653 svarų
• Grynasis svoris: 0,613 svarų
• Pakuotės svoris: 1,041 svarų
•

Specifikacijos
Aukštos raišk. garso belaidės, ausis uždeng. ausinės
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
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