
 

 

Philips
Bezdrátová sluchátka do 
uší se zvukem Hi-Res

13mm reproduktory / uzavřená

Do uší
Černá
Oblouk na krk

TAPN505BK

V
Be

Ne
vá
slu
ždy s vámi. Žádné rušivé vjemy
zdrátová sluchátka s vysokým rozlišením, funkcí ANC a obloukem na krk

ztraťte soustředění díky bezdrátovým sluchátkům do uší s funkcí potlačení šumu, které 
m zajistí až 14 hodin přehrávání. Díky lehkému oblouku na krk je snadné mít tato 
chátka stále u sebe. Moderní inteligentní funkce vám zajistí lepší organizaci.

14 hodin přehrávání. Nebo si užijte ticha.
• Aktivní potlačení hluku. Žádné vyrušování
• 14 hodin přehrávání (9 hodin s aktivním potlačením hluku)
• 13mm neodymové akustické reproduktory
• Prokreslený zvuk. Výkonné basy
• Zvuk ve vysokém rozlišení. Uslyšíte více
• Port pro kabel linkového vstupu pro kabelový poslech

Od seznamu skladeb k práci po důležité hovory
• Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth
• Asistent Google. Řiďte svůj život na cestách
• Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk
• Rapid charge. Nabíjejte 5 minut a získejte 2 hodiny přehrávání

Celodenní pohodlí
• Tenký oblouk na krk pro celodenní nošení. Cestovní pouzdro
• Oválná akustická trubice. Pohodlí a pasivní izolace hluku



 14 hodin přehrávání
Nezáleží na tom, jaké máte zrovna plány, tahle 
bezdrátová sluchátka do uší vás nezklamou. Jedno 
nabití trvá jen 2 hodiny a poskytne vám 14 hodin 
přehrávání. V případě, že by vám to nestačilo, 
můžete po dalších 5 minutách nabíjení získat až 
2 hodiny navíc.

Hudba. Nebo ticho.
Hoďte všechno za hlavu s funkcí aktivního potlačení 
hluku. Pouhým stisknutím tlačítka můžete odstranit 
hluk vlaku nebo rušné kanceláře. Pokud půjdete ven, 
můžete poslouchat svou hudbu a zároveň vnímat 
hluk ulice v režimu Awareness.

Detailní zvuk.
Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše 
bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný 
mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý 
zvuk, když mluvíte. Při poslechu hudby a podcastů 
poskytují dokonale vyladěné neodymové akustické 
reproduktory čistý a detailní zvuk.

Zvuk ve vysokém rozlišení. Uslyšíte více.
Máte rádi službu streamování ve vysokém rozlišení? 
Díky těmto sluchátkům se zvukem ve vysokém 
rozlišení uslyšíte více. Dokáží reprodukovat vysoké 
frekvence až do 40 kHz a poskytnou vám více 
detailů, když jste na cestách.

Chytré párování Bluetooth
Tato bezdrátová sluchátka jsou připravena ke 
spárování okamžitě po zapnutí funkce Bluetooth. Po 
spárování si sluchátka budou pamatovat poslední 
zařízení, se kterým byla spárována.

Tenký oblouk na krk
Tenký oblouk pohodlně sedí za krkem.

Snadné nastavení.
Tři velikosti vyměnitelných gumových krytů na 
koncích sluchátek uši dokonalé utěsní. Ohebné hroty 
sluchátek sedí bezpečně pod rýhou vašeho ucha. 
Tato sportovní sluchátka zůstanou na místě bez 
ohledu na to, jakým tempem se pohybujete.

Hey Google!
Mějte svůj život pod kontrolou, aniž byste museli 
vytahovat telefon: stačí se zeptat Asistenta Google. 
Stisknutím tlačítka na oblouku na krk asistenta 
aktivujete. Můžete jej požádat o otevření kalendáře, 
čtení oznámení z telefonu, volání nebo odeslání 
zpráv přátelům, správu seznamů skladeb a mnoho 
dalšího.
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Zvuk
• Impedance: 16 ohmů
• Průměr reproduktoru: 13 mm
• Citlivost: 93 dB
• Frekvenční rozsah: 7–40 000 Hz* 20–20 000 Hz 

(bluetooth)
• Maximální příkon: 10 mW
• Membrána: PET
• Typ magnetu: Neodymový

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 5.0
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Maximální dosah: Až 10 m

Pohodlí
• Správa hovorů: Přidržení hovoru, Přepínání mezi 

2 hovory, Příjem / Ukončení hovoru, Odmítnutí 
hovoru

• Ovládání hlasitosti

Design
• Barva: Černá

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 14 h
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba v pohotovostním režimu: 160* h
• Doba nabíjení: 2 h

• Doba hovoru: 14 h
• Nabíjecí

Příslušenství
• Kabel USB
• cestovní pouzdro
• Náušníky: 3 velikosti
• Audiokabel: 3,5 mm
• Stručný návod

Vnější obal
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Vnější obal (D x Š x V): 43,2 x 38,3 x 24,7 cm
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hrubá hmotnost: 7,93 kg
• Čistá hmotnost: 0,816 kg
• Hmotnost obalu: 7,114 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 17 x 22 x 3 cm
• EAN: 48 95229 10185 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hrubá hmotnost: 0,26 kg
• Čistá hmotnost: 0,034 kg
• Hmotnost obalu: 0,226 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•

Specifikace
Bezdrátová sluchátka do uší se zvukem Hi-Res
13mm reproduktory / uzavřená Do uší, Černá, Oblouk na krk
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