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Căști wireless 
supraauriculare

Anularea zgomotului Pro
Apeluri clare. Microfon atașabil
Bluetooth multipunct
Până la 55 de ore de redare
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 că eşti la birou, acasă sau faci naveta între acestea, căştile wireless supraauriculare cu 
crofon ataşabil sunt create pentru afaceri. Anularea avansată a zgomotului elimină 
omotele de fundal din mediul înconjurător şi obţii apeluri clare pentru fiecare întâlnire!

Sunet excelent. Aspect elegant
• Design elegant cu anularea zgomotului Pro
• Sunet excelent din difuzoarele de 40 mm
• Claritate vocală de excepţie
• Până la 55 de ore de redare*

Conectare simplă. Create pentru afaceri
• Bluetooth multipunct. Conectează simultan la două dispozitive
• Microfon cu braţ atașabil pentru o claritate uimitoare a apelurilor
• Cheie Bluetooth pentru conectare rapidă
• Ledurile pentru modul ocupat se aprind pentru a arăta celorlalţi că ești într-un apel

Concepute special pentru tine
• Aplicaţia Philips Headphones. Sunet personalizat și nu numai.
• Comenzi tactile. Glisează, atinge și apasă pentru control
• Ușoare și confortabil de purtat
• Tocul cu aspect elegant păstrează căștile în siguranţă



 Anularea zgomotului Pro

Aceste căști wireless ușoare arată extraordinar 
și îţi permit și să te concentrezi pe ce vrei să 
auzi. Anularea avansată a zgomotului elimină 
sunetele nedorite din lumea din jur. Modul 
Conștientizare îţi permite să reintri în contact 
cu lumea atunci când ai nevoie.

Sunet excelent

Difuzoarele de 40 mm reglate perfect oferă bas 
și detalii excelente pentru fiecare melodie sau 
podcast. Folosește cablul audio inclus pentru a 
conecta căștile pentru sunet de înaltă rezoluţie 
de pe serviciul de streaming preferat. Atunci 
când ai terminat, tocul rigid păstrează căștile în 
siguranţă.

Până la 55 de ore de redare*

Cu funcţia de anulare a zgomotului dezactivată, 
obţii până la 55 de ore pentru audiţia de 

melodii, podcasturi și multe altele. Cu anularea 
zgomotului activată, timpul de redare este de 
până la 45 de ore. O încărcare completă 
durează două ore, iar pentru puţin mai mult, 
obţii patru ore suplimentare la o încărcare 
rapidă de 15 minute.

Bluetooth multipunct

Vizionează un film pe tabletă. Răspunde la un 
apel pe telefon. Datorită conectivităţii 
Bluetooth multipunct, poţi conecta simultan la 
căști până la două dispozitive inteligente și poţi 
comuta între ele după cum ai nevoie.

Microfon cu braţ atașabil

Aceste căști fantastice dispun de un microfon 
cu braţ inovator, atașabil. Când trebuie să 
efectuezi un apel, pur și simplu atașează 
microfonul pentru a obţine o claritate de 
excepţie a vocii. Când ai terminat, detașează 
microfonul și continuă audiţia!

Cheie BT

Obţine o conexiune stabilă la smartphone și 
laptop în același timp. Folosește căștile pentru 
a prelua apeluri pe oricare dintre ele și comută 
între dispozitive după cum ai nevoie. Pur și 
simplu conectează cheia hardware inclusă la 
portul USB-C al computerului sau la mufe USB-
A prin adaptorul inclus.

Aplicaţia Philips Headphones

Aplicaţia Philips Headphones te face 
responsabil pentru muzica pe care o asculţi. 
Reglează-ţi singur nivelurile sau alege dintre 
stilurile de sunet presetate. Poţi folosi aplicaţia 
și pentru a comuta între modurile presetate de 
anulare a zgomotului.
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Sunet
• Impedanţă: 32 Ohm
• Diametru difuzor: 40 mm
• Sensibilitate: 96 dB (1 kHz)
• Gamă de frecvenţe: 7 – 40.000 Hz
• Putere maximă de intrare: 30 mW
• Hi-Res Audio
• Tip de difuzor: Dinamic

Caracteristici ANC
• ANC (Anulare activă a zgomotului)
• Tehnologie ANC: Hibrid
• Microfon pentru ANC: 4 microfoane
• Mod Conștientizare

Telecomunicaţii
• Microfon pentru apeluri: 1 microfon

Conectivitate
• Tip de transmisie wireless: Bluetooth
• Wireless
• Versiune Bluetooth: 5.0
• Codec acceptat: AAC, SBC
• Rază maximă: Până la 10 m
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Conectare în mai multe puncte
• Cablu detașabil
• Mufă pentru căști: 2,5 mm

Confort
• Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
• Actualizări de firmware posibile
• Tip de comenzi: Tactile
• Controlul volumului
• Întrerupere automată

Design
• Culoare: Negru
• Design pliabil: Plat / în interior
• Stil de purtare: Cu bandă de cap
• Material de contact: Piele sintetică
• Fixare auriculară: Supraauriculare
• Tip de cupe: Design închis

Alimentare
• Durată de redare a muzicii (funcţia ANC oprită): 

55 de ore*
• Durată de redare a muzicii (funcţia ANC pornită): 

45 de ore*

• Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)
• Capacitatea bateriei (căști): 800 mAh
• Durată de încărcare: 2 h
• Timp de încărcare rapidă: 15 min. pentru 4 ore
• Număr de baterii: 1 bucată
• Greutatea bateriei (totală): 14,936 g
• Reîncărcabilă

Asistent vocal
• Compatibilitate cu asistenţi vocali
• Activarea asistentului vocal: Manual
• Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent 

Google

Accesorii
• Cablu audio: Cablu stereo de 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
• Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 500 mm
• Adaptoare incluse: Adaptor pentru avion, Cheie 

Bluetooth
• Altele: 1 geantă de transport rigidă, 1 microfon cu 

braţ atașabil
• Ghid de utilizare rapidă

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• GTIN: 1 48 95229 12630 2
• Greutate brută: 2,231 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 23,1 x 21,1 x 26 cm
• Greutate netă: 1,584 kg
• Greutate proprie: 0,647 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• EAN: 48 95229 12630 5
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

18,8 x 25,1 x 6,8 cm
• Greutate brută: 0,667 kg
• Greutate netă: 0,528 kg
• Greutate proprie: 0,139 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

18,5 x 20,5 x 4,5 cm
• Greutate: 0,282 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20231 3
•

TAH8507BK/00

Specificaţii
Căști wireless supraauriculare
Anularea zgomotului Pro Apeluri clare. Microfon atașabil, Bluetooth multipunct, Până la 55 de ore de redare

* Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă și poate 
varia în funcţie de condiţiile de utilizare.
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