
 

 

Philips
Căști supraauriculare Hi-
Res Audio wireless

Parte posterioară închisă/drivere 

40 mm

TAH8505BK
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ăşti wireless cu anulare activă a zgomotului
cultă muzica, nu ploaia. Poţi ajusta funcţia de anulare activă a zgomotului de pe aceste 
şti supraauriculare wireless pentru a se potrivi circumstanţelor. Cu cele 30 de ore de 
dare, plus încărcarea rapidă flexibilă, ai acoperită întreaga călătorie.

Se simt bine. Arată bine. Funcţionează timp îndelungat
• Anularea activă a zgomotului (ANC). Elimină zgomotul, nu muzica
• 30 de ore de redare sau de convorbire (25 de ore cu ANC pornită)
• Design complet pliabil și compact. Depozitare ușoară.
• Bandă de susţinere fină și reglabilă. Pernuţe moi pentru urechi

Iubește ceea ce auzi
• Difuzoare acustice din neodim de 40 mm. Sunet detaliat
• Hi-Res Audio. Auzi fiecare detaliu
• Port pentru cablu de intrare pentru ascultare prin cablu

De la lista de melodii pentru concentrare la apelul vital
• Încărcare rapidă. Încarci 5 minute și obţii 2 ore de redare
• Încărcare rapidă. Încarci 15 minute, obţii 6 ore de redare.
• Control tactil. Glisează, atinge și apasă pentru control ușor
• Asistent vocal. Gestionează-ţi viaţa din mers
• Microfon încorporat cu anularea ecoului pentru sunet clar



 În fiecare călătorie: 30 de ore de redare
Aceste căști fac faţă provocărilor în orice călătorie. 
O încărcare durează doar 2 ore. Beneficiezi de 30 de 
ore de redare (sau de convorbire) cu funcţia de 
anulare activă a zgomotului oprită și 25 de ore cu 
funcţia pornită. Cele două niveluri de încărcare 
rapidă, Rapid Charge și Quick Charge, îţi oferă 2 sau 
6 ore de redare suplimentare.

Muzică. Sau tăcere.
Lasă grijile în urmă cu funcţia de anulare activă a 
zgomotului. Elimină zgomotul trenului sau zgomotele 
dintr-un birou ocupat la o atingere de buton. Când 
ești în mișcare, poţi asculta muzica preferată fără a 
ignora zgomotul străzii în modul Conștientizare.

Confort perfect adaptat
De la liste de redare la podcasturi, difuzoarele 
acustice din neodim, perfect reglate, oferă un bas 
profund și frecvenţe medii clare. Pernuţele moi 
pentru urechi acoperă toată urechea, creând o 
izolaţie care elimină în mod pasiv zgomotul extern. 
Banda de susţinere are greutate redusă, este fină și 
ușor de reglat: aceste căști nu se vor prinde în păr.

Design flexibil
Aceste căști wireless dispun de cupe moi, care se 
pliază ordonat în două configuraţii. Poţi să le pliezi 
complet, fiind astfel perfecte pentru depozitara în 
sertarul biroului sau în husa de transport. Sau le poţi 
plia complet spre interior, creând astfel o unitate 
compactă, care încape în buzunarul hainei sau în 
geantă.

Hi-Res Audio
Sunetul delicat al pianului. Rock puternic. Indiferent 
de preferinţe, căștile Hi-Res Audio îţi vor permite să 
simţi impactul fiecărei note. Când sunt conectate 
prin cablu la o sursă Hi-Res Audio, vei obţine 
beneficiile maxime ale sunetului fără pierderi, 
înregistrat la o frecvenţă de eșantionare mai mare 
decât cea a CD-urilor, pentru o performanţă 
incredibil de realistă.

Inteligent. Printr-o atingere
Gestionează volumul glisând în sus sau în jos pe 
panoul tactil al carcasei căștilor. Poţi activa sau 
dezactiva funcţia de eliminare activă a zgomotului 
printr-o singură atingere. Sau, poţi activa modul 
Conștientizare pentru a auzi mai multe sunete din jur 
în timp ce asculţi muzică. Microfonul integrat cu 
funcţia de anulare a ecoului asigură sunet clar în 
timpul convorbirilor.

Asistent vocal
Gestionează-ţi viaţa fără a scoate telefonul. O simplă 
apăsare pe butonul de pe banda pentru cap activează 
asistentul vocal. Îi poţi cere să-ţi deschidă calendarul, 
să citească notificările de pe telefon, să apeleze 
prietenii sau să le trimită mesaje, să gestioneze listele 
de redare și multe altele.
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Design
• Culoare: Negru

Accesorii
• Cablu USB
• Adaptor pentru avion
• Cablu audio
• Toc de transport

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 

Format transmitere: SBC
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Rază maximă: Până la 10 m

Confort
• Controlul volumului
• Gestionare apeluri: Apel blocat, Comutarea între 2 

apeluri, Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, 
Comutaţi între apel și muzică

Alimentare
• Tip baterie: Li-Polimer
• Timp de redare a muzicii: 30 h
• Reîncărcabilă
• Durată standby: 200* h
• Timp de convorbire: 30 de ore

Sunet
• Sistem acustic: Închis
• Diafragmă: PET

• Gamă de frecvenţe: 7 - 40.000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Tip magnet: Neodim
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Sensibilitate: 90 dB
• Diametru difuzor: 40 mm

Cutie exterioară
• GTIN: 1 48 95229 11575 7
• Cutie exterioară (L x L x Î): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate brută: 2,608 kg
• Greutate proprie: 1,774 kg
• Greutate brută: 5,750 lb
• Cutie exterioară (L x L x Î): 9,3 x 9,0 x 10,2 inch
• Greutate netă: 1,839 lb
• Greutate netă: 0,834 kg
• Greutate proprie: 3,911 lb

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 11575 0
• Greutate brută: 0,75 kg
• Greutate netă: 0,278 kg
• Greutate proprie: 0,472 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,5 x 9,8 x 2,8 inch
• Greutate brută: 1,653 lb
• Greutate netă: 0,613 lb
• Greutate proprie: 1,041 lb
•

Specificaţii
Căști supraauriculare Hi-Res Audio wireless
Parte posterioară închisă/drivere 40 mm
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