
 

 

„Philips“
Belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
6 valandų grojimo trukmė

TASN503BK
Treniruokitės išmaniau.

Bet kokiu oru.
Atraskite savo intensyvumą naudodami šias į ausis dedamas, neperšlampamas, belaides 
sportines ausines. Pulso dažnio matuoklis bus naudingas siekiant geriausių rezultatų 
kiekvienos treniruotės metu. Su 6 val. grojimo ir stipriu garsu veržliai sieksite kito lygio.

Iš sporto salės į gatvę
• 3 keičiami ausinių galiukų antgaliai, kad puikiai tiktų ausyje
• Minkšti, gumuoti, sparno formos antgaliai. Patogūs ir saugūs

Nuo treniruotės grojaraščio iki gyvybiškai svarbaus skambučio
• Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą
• Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus
• Patogus valdymas mygtukais
• 6 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai
• Detalus garsas. Geras garsas. Puiki pasyvi triukšmo izoliacija.

6 val. grojimo. Pulso dažnio monitorius.
• Įmontuotas pulso dažnio monitorius.
• 6 val. grojimo naudojant monitorių
• IPX5 atsparumas vandeniui. Atsparios vandeniui ir prakaitui
• Greitas įkrovimas. Kraukite 15 min., treniruokitės papildomą valandą



 3 keičiami ausinių galiukai
Trijų dydžių keičiami ausinių galiukų antgaliai puikiai 
izoliuoja.

Veikia 6 val.
Bėkite greičiau. Šokite aukščiau. Spirkite stipriau. 
Klausysitės 6 val. net matuodami pulso dažnį. Vienas 
įkrovimas trunka 2 val.

Triukšmo ir aido pašalinimas
Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. 
Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, 
netrukdomą pokalbį.

Įmontuotas pulso dažnio monitorius.
Stebėkite pulso dažnį įmontuotu monitoriumi. 
Ausinėje esantis jutiklis tiksliai stebi širdies plakimą. 
Žinosite, kada galite pasistengti ir kada pailsėti, tad 
kiekvienos treniruotės rezultatai bus kiek įmanoma 
geriausi. Suderinama su atvirosiomis kūno rengybos 
stebėjimo programomis.

IPX5 atsparumas vandeniui.
Šios sportinės ausinės pasižymi IPX5 nelaidumu 
vandeniui mirkant, t. y. jos atsparios ilgalaikiam 
mirkymui. Prakaituokite stipriai, treniruokitės lietuje 
ar net dėvėkite jas duše.

Išmanusis suporavimas.
Naudodamiesi patogiais mygtukais, galite sustabdyti 
grojaraštį, atsiliepti į skambučius ir reguliuoti 
garsumą. Visa tai įmanoma neliečiant telefono. 
Ausinės paruoštos susieti vos tik įjungus 
„Bluetooth“. Suporavus, jos įsimena paskutinį 
įrenginį, su kuriuo buvo suporuotos.

Minkšti guminiai antgalių sparneliai.
Keičiami ausinių galiukų antgaliai puikiai izoliuoja. 
Lankstūs antgalių sparneliai tvirtai laikosi už ausies 
krašto. Nesvarbu, kaip smarkiai sportuojate, šios 
sportinės ausinės lieka ten, kur jų reikia.

Patogus valdymas mygtukais
Patogūs mygtukai leidžia vaikams lengvai atsiliepti į 
skambučius, praleisti arba sustabdyti dainą. Visa tai 
įmanoma neliečiant telefono. Garsumo mygtukus ant 
ausų gaubtelio pagrindo ir LED lemputės mygtuką 
lengva pasiekti.

Detalus garsas. Geras garsas.
Naudodamiesi 6 mm puikiai suderintais garsiakalbiais 
galėsite mėgautis krištoliniu ir natūraliu skambesiu. 
Jūsų „Sports“ ausinės yra tiksliai sukonstruotos taip, 
kad galėtų atkurti aiškų ir raiškų garsą nepriklausomai 
nuo klausomos muzikos.
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Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Magnetinio tipo: NdFeB
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
• Jautrumas: 95 dB
• Diafragma: PET
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas

Patogumas
• Garsumo reguliatorius
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Pokalbio atidėjimas, Atmesti skambutį

Priedai
• USB laidas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai
• Greitos pradžios vadovas

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunama
• Budėjimo trukmė: 100 val.

• Kalbėjimo laikas: 6 val.
• Muzikos grojimo trukmė: 6 val.

Pakavimo matmenys
• EAN: 48 95229 10086 2
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 15 x 3,5 cm
• Bendras svoris: 0,069 kg
• Grynasis svoris: 0,0225 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,0465 kg

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,255 kg
• GTIN: 2 48 95229 10086 6
• Inner carton (L x W x H): 11,5 x 10,3 x 16,2 cm
• Grynasis svoris: 0,0675 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,1875 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,34 kg
• GTIN: 1 48 95229 10086 9
• Outer carton (L x W x H): 24,8 x 22,1 x 34,5 cm
• Grynasis svoris: 0,54 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 1,8 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 8 x 8 x 3 cm
• Svoris: 0,0145 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20053 1
•

Specifikacijos
Belaidės ausinės
6 mm garsiakalbiai / uždaros Įdedamos į ausis, 6 valandų grojimo trukmė

http://www.philips.com

