
 

 

Philips
Słuchawki bezprzewodowe

Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

Dokanałowe
6 godzin odtwarzania

TASN503BK
Trenuj mądrzej

Niezależnie od pogody
Te wodoodporne i bezprzewodowe sportowe słuchawki dokanałowe pozwalają dostosować 

intensywność treningu do potrzeb użytkownika. Czujnik tętna pomaga osiągać najlepsze wyniki podczas 

każdej sesji treningowej, a 6 godzin odtwarzania i mocny dźwięk inspirują do przekraczania ograniczeń.

Z siłowni na ulicę
• 3 wymienne nasadki douszne zapewniają doskonałe dopasowanie do wnętrza ucha
• Miękkie, gumowe wykończenie; dokładne i wygodne dopasowanie

Od ulubionej playlisty po ważny telefon
• Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
• Wbudowany mikrofon z funkcją redukcji echa zapewnia czysty dźwięk
• Prosty w obsłudze przycisk sterowania
• 6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne
• Szczegółowy dobry dźwięk i doskonała pasywna izolacja szumów

6 godzin odtwarzania i czujnik tętna
• Wbudowany czujnik tętna
• 6 godzin odtwarzania podczas monitorowania
• Wodoodporność klasy IPX5: odporność na wodę i pot
• Szybkie ładowanie w 15 minut — dodatkowa godzina treningu



 3 wymienne nasadki douszne
Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek 
dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie.

6 godzin odtwarzania
Biegaj szybciej. Skacz wyżej. Mocniej kop piłkę. Czas 
odtwarzania wynosi 6 godzin — nawet podczas 
monitorowania tętna. Jedno ładowanie trwa 2 
godziny.

Redukcja szumów i echa
Koniec z irytującym echem podczas rozmów 
telefonicznych. Dzięki redukcji efektu echa możesz 
zawsze cieszyć się wyraźnym połączeniem bez 
zakłóceń.

Wbudowany czujnik tętna
Monitoruj swoje tętno dzięki wbudowanemu 
czujnikowi. Umieszczony w słuchawce czujnik 
umożliwia precyzyjne śledzenie tętna. Będziesz 
wiedzieć, kiedy dać z siebie wszystko, a kiedy 
odpocząć, dzięki czemu uzyskasz najlepsze możliwe 
rezultaty podczas każdego treningu. Zgodność z 
darmowymi aplikacjami do śledzenia sprawności 
fizycznej.

Wodoodporność klasy IPX5
Te sportowe słuchawki mają klasę wodoodporności 
IPX5, co oznacza, że są odporne na długotrwałe 
zamoczenie. Żaden pot ani woda nie są im straszne 
— możesz trenować w nich w deszczu, a nawet 
wejść z nimi pod prysznic.

Inteligentne parowanie
Przyjazne dla użytkownika przyciski umożliwiają 
wstrzymywanie odtwarzania utworów z listy, 
odbieranie połączeń i regulację głośności. Wszystko 
to bez dotykania smartfona. Słuchawki są gotowe do 
sparowania natychmiast po włączeniu funkcji 
Bluetooth. Zapamiętują one ostatnie urządzenie, z 
którym zostały sparowane.

Miękkie, gumowe wykończenie
Trzy rozmiary wymiennych gumowych nasadek 
dousznych zapewniają doskonałe dopasowanie. 
Elastyczne skrzydełka dobrze przylegają do krawędzi 
ucha. Bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, 
te sportowe słuchawki pozostają na swoim miejscu.

Prosty w obsłudze przycisk sterowania
Przyjazny dla użytkownika przycisk ułatwia dzieciom 
odbieranie połączeń, pomijanie utworów lub 
wstrzymywanie odtwarzania. A wszystko to bez 
dotykania smartfona. Przyciski głośności znajdujące 
się u podstawy nakładek nausznych są łatwo 
dostępne, podobnie jak przycisk LED.

Szczegółowy dobry dźwięk
Wejdź do świata krystalicznie czystego i naturalnego 
dźwięku dzięki precyzyjnie dostrojonym, 6-
milimetrowym przetwornikom. Te sportowe 
słuchawki zostały starannie opracowane z myślą o 
zapewnieniu wyrazistego i szczegółowego, a 
jednocześnie naturalnego dźwięku — niezależnie od 
gatunku słuchanej muzyki.
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Wykończenie
• Kolor: Czarny

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Impedancja: 16 Ohm
• Średnica głośnika: 6 mm
• Czułość: 95 dB
• Membrana: Tworzywo PET
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Maksymalny zasięg: Do 10 m
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon

Udogodnienia
• Regulacja głośności
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Odrzucanie połączenia
• Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie 

połączenia, Zawieszanie połączeń, Odrzucanie 
połączenia

Akcesoria
• Przewód USB
• Nakładki douszne: 3 rozmiary
• Skrócona instrukcja obsługi

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
• Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Czas gotowości: 100 godzin
• Czas rozmów: 6 godz.
• Czas odtwarzania muzyki: 6 godz.

Wymiary opakowania
• EAN: 48 95229 10086 2
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15 x 3,5 cm
• Waga brutto: 0,069 kg
• Waga netto: 0,0225 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Waga opakowania: 0,0465 kg

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,255 kg
• GTIN: 2 48 95229 10086 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

11,5 x 10,3 x 16,2 cm
• Waga netto: 0,0675 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Waga opakowania: 0,1875 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,34 kg
• GTIN: 1 48 95229 10086 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

24,8 x 22,1 x 34,5 cm
• Waga netto: 0,54 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Waga opakowania: 1,8 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

8 x 8 x 3 cm
• Waga: 0,0145 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20053 1
•

Dane techniczne
Słuchawki bezprzewodowe
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr. Dokanałowe, 6 godzin odtwarzania

http://www.philips.com

