
 

 

Philips
Căști wireless cu design 
deschis pentru copii

Căști wireless cu design deschis

Conducţie osoasă
Control parental din aplicaţie
Protecţie împotriva apei IPX5

TAK4607PP
Perfecte pentru joacă

Aceste căşti wireless cu design deschis le permit copiilor să audă totul. Limitează timpul 
de redare şi volumul prin aplicaţia Philips. Designul sigur şi fix şi banda de cap reglabilă le 
permit căştilor să se adapteze pe măsură ce copilul creşte şi nu vor cădea când se joacă!

Distractive. Îndrăzneţe. Sigure pentru urechile copiilor
• Design deschis pentru conștientizare totală
• Părinţii pot limita volumul și timpul de redare prin intermediul aplicaţiei Philips

Ore în șir de joacă confortabilă
• Design deschis și confortabil
• Banda de cap le permite căștilor să se adapteze pe măsură ce copilul crește

Gata odată cu dvs.
• Dispun de un microfon intern pentru lecţii online sau jocuri
• Durată de redare de 5 ore
• Protecţie împotriva apei IPX5



 Bandă de fixare reglabilă
Banda de cap a căștilor este atât flexibilă, cât și 
reglabilă. Astfel, căștile se vor potrivi confortabil pe 
capul copilului tău pe măsură ce crește! Sunt perfecte 
pentru copiii cu vârstele cuprinse între 4 și 12 ani, 
pentru ascultat, învăţat și jucat!

Design deschis și confortabil
Copiii sunt mereu în mișcare! Cupele acestor căști 
ușoare se așază chiar în partea din faţa urechilor, 
astfel încât indiferent dacă se joacă, fac lecţii online 
sau ascultă muzică, căștile vor rămâne fixe și 
confortabile.

Design deschis
Aceste căști utilizează tehnologia de conducţie 
osoasă pentru a le permite copiilor să-și audă muzica, 
lecţiile sau jocurile. Acest lucru permite cupelor 
căștilor să fie așezate în partea din faţă a urechilor – 
astfel, copilul tău va auzi tot ce se întâmplă în jur.

Control parental
Limitează cu ușurinţă atât volumul, cât și timpul de 
redare cu aplicaţia Philips. Nivelul de decibeli al 
căștilor este limitat la 85 dB, însă poate fi setat la un 
nivel și mai scăzut pentru urechi mai sensibile. 
Setează timpul de redare pentru o zi sau o 
săptămână, iar un mesaj vocal le va reaminti copiilor 
când s-a terminat timpul!

Durată de redare de 5 ore
Aceste căști grozave au un timp de redare de 5 ore. 
Cu designul lor ușor și confortabil, copiii tăi vor 
putea să-și petreacă timpul ascultând muzica 
preferată sau vorbind la telefon cu tine!

Microfon intern
Căștile dispun de un microfon intern care elimină 
zgomotul ambiental, astfel încât indiferent dacă copiii 
se joacă, fac lecţii online sau vorbesc la telefon, vocea 
lor va fi întotdeauna clară!

Protecţie împotriva apei IPX5
Gradul de protecţie IPX5 împotriva apei îţi permite 
să te joci afară pe orice vreme! Căștile sunt 
rezistente la stropire și nu vor fi afectate de puţină 
ploaie sau transpiraţie, astfel că nu trebuie să îţi faci 
griji!
TAK4607PP/00

Repere

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

* Volum limitat la <85 dB în conformitate cu standardele EN 50332 
pentru audiţie în siguranţă.
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Sunet
• Impedanţă: 12 ohm
• Diametru difuzor: 13,2 mm
• Sensibilitate: 83 dB (1 KHz)
• Gamă de frecvenţe: 150 – 16.000 Hz
• Putere maximă de intrare: 200 mW
• Tip de difuzor: Dinamic

Telecomunicaţii
• Microfon pentru apeluri: 1 microfon
• Microfon ENC

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Versiune Bluetooth: 5.2
• Rază maximă: Până la 10 m
• Codec acceptat: SBC
• Tip de transmisie wireless: Bluetooth
• Wireless

Confort
• Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
• Actualizări de firmware posibile
• Rezistenţă la apă: IPX5
• Tip de comenzi: Buton
• Limitarea volumului (max. 85 dB)
• Controlul volumului

Design
• Culoare: Violet

• Fixare auriculară: Conducţie osoasă
• Tip de fixare intraauriculară: Design deschis

Alimentare
• Timp de redare a muzicii: 5 h
• Timp de convorbire: 4 ore
• Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)
• Capacitatea bateriei (căști): 200 mAh
• Durată de utilizare a bateriei în standby: 80 de ore
• Durată de încărcare: 2 h
• Număr de baterii: 1 bucată
• Reîncărcabilă

Accesorii
• Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm
• Dop de ureche: 1 pereche
• Altele: 1 husă moale
• Ghid de utilizare rapidă

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• EAN: 48 95229 12693 0

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 3
• GTIN: 1 48 95229 12693 7

UPC
• UPC: 8 40063 20268 9
•

Specificaţii
Căști wireless cu design deschis pentru copii
Căști wireless cu design deschis Conducţie osoasă, Control parental din aplicaţie, Protecţie împotriva apei 
IPX5
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