
 

 

Philips
Fone de ouvido wireless

Drivers de 40 mm/acabamento 

fechado

Supra-auricular
À prova de água e suor

TASH402BK

F
M
Dê
co
rev
ique frio.
esmo que você esteja a todo vapor.
 o seu melhor com estes fones de ouvido esportivos sem fio e resistentes ao suor. Leves e 
nfortáveis, eles proporcionam 20 horas de reprodução com uma única carga. A espuma do 
estimento refresca suas orelhas, ajudando você a manter o foco quando as coisas esquentam.

Tempo de reprodução de 20 horas. Fones para você ficar frio.
• Tempo de reprodução de 20 horas
• Almofadas auriculares que refrescam. Treine pesado. Mande o calor embora
• Design dobrável. Fácil de guardar
• Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor
• Carga rápida. Carregue por 10 minutos, curta 2 horas de reprodução

Da academia para as ruas
• Almofadas auriculares com entrada de ar. Fácil desencaixe para limpeza
• Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido
• Formato ergonômico. Fones dobráveis

Da playlist de treinos às chamadas importantes
• Drivers acústicos de neodímio de 40 mm
• Som com riqueza de detalhes. Graves impressionantes. Excelente isolamento passivo de ruído
• Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente



 Tempo de reprodução de 20 horas
Esse fone de ouvido oferece até 20 horas de 
reprodução contínua para você se divertir ouvindo 
músicas onde estiver, com toda tranquilidade.

Drivers de 40 mm
Alcance seus objetivos com as músicas da sua playlist 
de treinos. Os drivers acústicos de 40 mm em 
neodímio reproduzem os graves para motivá-lo. A 
estrutura totalmente fechada proporciona excelente 
isolamento passivo de ruído. Assim, você pode ouvir 
o que quiser sem perturbar as outras pessoas.

Almofadas auriculares com entrada de 
ar.
As almofadas auriculares macias e com entradas de 
ar têm enchimento de gel refrescante: seja qual for a 
intensidade do seu treino, o fone de ouvido 
permanecerá frio em sua pele. As almofadas também 
são removíveis para facilitar a limpeza.

Cancelamento de ruído e de eco
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala 
ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as 
conversas ficam nítidas e sem interferências.

Almofadas auriculares que refrescam.
As almofadas auriculares macias e com entradas de 
ar têm enchimento de gel refrescante: seja qual for a 
intensidade do seu treino, o fone de ouvido 
permanecerá frio em sua pele. As almofadas também 
são removíveis para facilitar a limpeza.

Som com riqueza de detalhes.
Deixe-se levar pela qualidade do som nítido e natural 
reproduzido pelos drivers avançados de 40 mm. Os 
fones de ouvido esportivos foram cuidadosamente 
desenvolvidos para reproduzir sons nítidos e 
naturais com riqueza de detalhes: onde quer que 
você esteja.

Design dobrável.
Fones de ouvido dobráveis são fáceis de guardar.

IPX4
Esses fones de ouvido esportivos têm classificação 
IPX4 de resistência a respingos. Eles são resistentes 
a respingos vindos de qualquer direção e podem 
suportar mais do que um pouco de suor. Você pode 
treinar pesado, mesmo em dias de chuva.

Carregamento rápido.
Se você precisar de carga adicional, a carga rápida 
oferecerá mais duas horas de reprodução após 10 
minutos de carregamento.

Formato ergonômico
O formato ergonômico é perfeito, seja para dar o 
seu melhor nos treinos ou encontrar-se com os 
amigos depois da academia. Os fones dobráveis são 
fáceis de guardar.

Emparelhamento inteligente.
Os botões fáceis de usar permitem pausar playlists, 
fazer chamadas e ajustar o volume, tudo sem 
precisar tocar no smartphone. Os fones de ouvido 
ficam prontos para emparelhar assim que você ativa 
o Bluetooth e lembrarão do último dispositivo com 
que foram emparelhados.
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Som
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: Cobre
• Resposta em frequência: 20 - 20.000 Hz
• Recursos de áudio: Controle de eco, Redução de 

ruído
• Impedância: 32 Ohm
• Diâmetro da caixa de som: 40 mm
• Diafragma: PET
• Inserir: dinâmico

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versão do Bluetooth: 5,0
• Alcance máximo: Até 10 m

Conforto
• Controle de volume
• Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera, 

Atender/encerrar chamada

Acessórios
• Guia de início rápido: Guia de início rápido
• Cabo USB: Incluso para recarga

Lig/Desl
• Recarregável
• Tempo de reprodução de música: 20 h
• Peso da bateria: 2,5 g
• Tipo da bateria: Polímero de lítio

Design
• Cor: Preto

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17 x 18 x 4,5 cm
• Peso: 0,17 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso líquido: 0,179 kg
• Peso da embalagem: 0,101 kg
• EAN: 48 95229 10088 6

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 3
• Embalagem externa (L x L x A): 

22,1 x 17,6 x 24 cm
• Peso bruto: 1,02 kg
• Peso líquido: 0,537 kg
• Peso da embalagem: 0,483 kg
• GTIN: 1 48 95229 10088 3
•

Especificações
Fone de ouvido wireless
Drivers de 40 mm/acabamento fechado Supra-auricular, À prova de água e suor
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