
 

 

Philips ActionFit
Kablosuz Kulaklık

40 mm sürücülü/arkası yarı açık

Kulak üstü
Ter/su geçirmez

TASH402LF
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ava ne kadar sıcak olursa olsun.
 tere dayanıklı kablosuz kulak üstü spor kulaklıklarıyla kişisel rekorunuzu kırın. Hafif ve 
at bu kulaklık, tek bir şarjla 20 saatlik oynatma süresi sunar. Serinletme özelliğine sahip 

lak başlığı yastıkları, hava ısındığında sporunuza odaklanmanızı sağlar.

20 saatlik oynatma süresi. Serin tutan kulaklık bașlıkları.
• 20 saatlik oynatma süresi
• Serin tutan kulaklık bașlıkları. Sıkı antrenman yapın. Serin kalın
• Düz katlanabilen tasarım. Kolay saklama
• IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
• Hızlı Șarj. 10 dakika șarj ile 2 saatlik oynatma süresi

Spor salonundan sokağa
• Nefes alabilir kulak bașlığı yastıkları. Temizleme için kolayca çıkarılabilir
• Net ses sunan, yankı önleyici dahili mikrofon
• Șık tasarım. Düz olarak katlanabilen kulaklık bașlıkları

Antrenman çalma listesinden çok önemli aramalara
• 40 mm neodimyum akustik sürücüler
• Ayrıntılı ses. İyi bas kalitesi. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı
• Akıllı eșleștirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun



 20 saatlik oynatma süresi
Bu hoparlör, yolda müzik dinlerken keyfinizin yarıda 
kalmaması için 20 saat sürekli müzik çalabilir.

40 mm sürücüler
Antrenman çalma listenizle antrenmanınızı bir üst 
seviyeye çıkarın. Mükemmel ayarlanmıș 40 mm 
neodimyum akustik sürücülerin sunduğu bas, 
antrenmana devam etmenizi sağlar. Arkası kapalı yapı 
mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunar. Bașkalarına 
rahatsızlık vermeden ses düzeyini artırabilirsiniz.

Nefes alabilir kulak bașlığı yastıkları.
Yumușak, nefes alabilir kulak bașlığı yastıkları 
soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalıșırsanız 
çalıșın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar 
ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.

Gürültü ve yankı engelleme
Artık telefonda konușurken yankılar yüzünden 
rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, 
konușmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını 
sağlar.

Serin tutan kulaklık bașlıkları.
Yumușak, nefes alabilir kulak bașlığı yastıkları 
soğutucu jel ile doludur: Ne kadar yoğun çalıșırsanız 
çalıșın, kulaklıklar cildinizde serin kalır. Yastıklar 
ayrıca kolay temizleme için çıkarılabilir.

Ayrıntılı ses.
Hassas bir șekilde ayarlanmıș 40 mm sürücülerle 
kristal netliğinde ve doğal sesin tadını çıkarın. Spor 
kulaklığınız; hangi müzik türünü dinlerseniz dinleyin 
net, zengin ayrıntılara sahip ve aynı zamanda da doğal 
bir ses sunmak üzere dikkatli șekilde tasarlanmıștır.

Düz katlanabilen tasarım.
Düz olarak katlanabilen kulaklık bașlıkları kolay 
saklanır.

IPX4
Bu spor kulaklıkları IPX4 sıçramaya karșı dayanıklılık 
derecesine sahiptir. Her yönden sıvı sıçramasına ve 
yoğun terlemeye dayanabilir. Yağmur yağarken bile 
istediğiniz yoğunlukta antrenman yapabilirsiniz.

Hızlı Șarj.
Ekstra desteğe ihtiyacınız olduğunda Hızlı Șarj ile 10 
dakika șarj edin ve 2 saat daha oynatma süresinin 
tadını çıkarın.

Șık tasarım
Kișisel rekorunuzu kırarken de, spor salonu 
antrenmanından sonra arkadașlarınızla bulușurken de 
șık tasarım ile harika görünün. Düz olarak 
katlanabilen kulaklık bașlıkları kolay saklanır.

Akıllı eșleștirme.
Kullanıcı dostu düğmeler sayesinde çalma listenizi 
duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve ses düzeyini 
ayarlayabilirsiniz. Tüm bunları akıllı telefonunuza 
dokunmadan yapabilirsiniz. Bluetooth özelliğini 
açtığınız anda kulaklıklar eșleștirilmeye hazır hale 
gelir. Eșleștirildiklerinde ise en son eșleștirildikleri 
cihazı hatırlarlar.
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Ses
• Akustik sistem: Yarı açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Ses Geliștirme: Yankı kontrolü, Gürültü Azaltma
• Empedans: 32 Ohm
• Hoparlör çapı: 40mm
• Diyafram: PET
• Tip: dinamik
• Hassasiyet: 90 dB

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth sürümü: 5,0
• Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m

Kullanılabilirlik
• Ses seviyesi kontrolü
• Çağrı Yönetimi: Aramayı Tutma, Çağrıyı Cevapla/

Bitir

Aksesuarlar
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: Hızlı bașlangıç kılavuzu
• USB kablosu: Șarj için dahil edilmiștir

Güç
• Șarj edilebilir

• Müzik çalma süresi: 20 saat
• Pil ağırlığı: 2,5
• Pil Tipi: LI Polimer

Tasarım
• Renk: Carbon lime ve siyah

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 17 x 18 x 4,5 cm
• Ağırlık: 0,17 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 20 x 5 cm
• Brüt ağırlık: 0,28 kg
• Net ağırlık: 0,179 kg
• Dara ağırlığı: 0,101 kg
• EAN: 48 95229 10090 9

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• Dıș karton (L x G x Y): 22,1 x 17,6 x 23,5 cm
• Brüt ağırlık: 1,017 kg
• Net ağırlık: 0,537 kg
• Dara ağırlığı: 0,48 kg
• GTIN: 1 48 95229 10090 6
•
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