Philips
Căști wireless

Difuzoare de 6 mm/design închis
Intraauriculare
Timp de redare 6 h

TASN503BK

Antrenează-te mai inteligent.
Pe orice vreme.
Găseşte intensitatea care îţi convine cu aceste căşti sport intraauriculare fără fir rezistente
la apă. Monitorul de puls te ajută să obţii cele mai bune performanţe de la fiecare sesiune
de antrenament. 6 ore de redare şi sunetul puternic te duc la nivelul următor.
De la sală până pe stradă
• 3 capace auriculare interschimbabile pentru fixare perfectă în ureche
• Suporturi moi și cauciucate în formă de aripă. Sigure și confortabile
De la lista de melodii pentru antrenament până la apelul vital
• Asociere inteligentă. Găsește automat dispozitivul Bluetooth
• Microfon încorporat cu anularea ecoului pentru sunet clar
• Control intuitiv cu ajutorul butoanelor
• Difuzoare acustice din neodim de 6 mm
• Sunet detaliat. Bas de calitate. Izolare pasivă excelentă a zgomotului.
6 ore de redare. Monitor de puls.
• Monitor de puls încorporat.
• 6 ore de redare când se monitorizează
• Grad IPX5 de rezistenţă la apă. Rezistente la apă și la transpiraţie.
• Încărcare rapidă. Încarci 15 minute, te antrenezi încă o oră
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Căști wireless

Difuzoare de 6 mm/design închis Intraauriculare, Timp de redare 6 h

Specificaţii
Design

• Culoare: Negru

Sunet
•
•
•
•
•
•
•

Sistem acustic: Închis
Tip magnet: NdFeB
Impedanţă: 16 Ohm
Diametru difuzor: 6 mm
Sensibilitate: 95 dB
Diafragmă: PET
Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz

Conectivitate
•
•
•
•

Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Versiune Bluetooth: 5.0
Rază maximă: Până la 10 m
Microfon: Microfon încorporat

Confort

• Controlul volumului
• Gestionare apeluri: Preluare / Încheiere apel,
Respingere apel
• Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, Apel
blocat, Respingere apel

Accesorii

• Cablu USB
• Capace auriculare: 3 dimensiuni
• Ghid de iniţiere rapidă

Alimentare

Repere
•
•
•
•

Reîncărcabilă
Durată standby: 100 de ore
Timp de convorbire: 6 ore
Timp de redare a muzicii: 6 h

Dimensiunile ambalajului

•
•
•
•
•
•

EAN: 48 95229 10086 2
Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 15 x 3,5 cm
Greutate brută: 0,069 kg
Greutate netă: 0,0225 kg
Număr de produse incluse: 1
Greutate proprie: 0,0465 kg

Cutie interioară

•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 0,255 kg
GTIN: 2 48 95229 10086 6
Cutie interioară (L x L x Î): 11,5 x 10,3 x 16,2 cm
Greutate netă: 0,0675 kg
Număr de ambalaje: 3
Greutate proprie: 0,1875 kg

Cutie exterioară

•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 2,34 kg
GTIN: 1 48 95229 10086 9
Cutie exterioară (L x L x Î): 24,8 x 22,1 x 34,5 cm
Greutate netă: 0,54 kg
Număr de ambalaje: 24
Greutate proprie: 1,8 kg

Dimensiuni produs

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 8 x 8 x 3 cm
• Greutate: 0,0145 kg

• Tip baterie: Li-Polimer

•

3 capace auriculare interschimbabile
Cele trei dimensiuni de capace auriculare
interschimbabile din cauciuc creează o etanșare
perfectă.

Durată de redare de 6 ore

Aleargă mai rapid. Sări mai sus. Lovește mai tare.
Beneficiezi de 6 ore de redare, chiar și atunci când îţi
monitorizezi pulsul. O singură încărcare durează 2
ore.

Anularea zgomotului și ecoului

Spuneţi adio acelor ecouri enervante când vorbiţi la
telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului
acustic, aveţi parte întotdeauna de o conexiune clară,
neperturbată.

Monitor de puls încorporat.

Monitorizează-ţi pulsul cu monitorul încorporat. Un
senzor din elementul auricular îţi monitorizează
pulsul cu precizie. Vei ști când să mărești ritmul și
când să te odihnești, astfel încât să obţii cele mai
bune rezultate posibile de la fiecare antrenament.
Compatibil cu aplicaţiile deschise de monitorizare a
condiţiei fizice.

Grad IPX5 de rezistenţă la apă.

Aceste căști sport dispun de clasa IPX5 de rezistenţă
la umezire, ceea ce înseamnă că sunt rezistente la
umezirea prelungită. Transpiră abundent,
antrenează-te în ploaie sau poartă-le chiar și la duș.

Asociere inteligentă.

Butoanele intuitive îţi permit să pui pauză în lista de
redare, să preiei apeluri și să ajustezi volumul. Totul
fără a atinge smartphone-ul. Căștile sunt gata de
asociere în momentul în care activezi funcţia
Bluetooth. Odată asociate, își amintesc ultimul
dispozitiv cu care au fost asociate.

Suporturi moi și cauciucate în formă de
aripă.

Capacele auriculare interschimbabile din cauciuc
creează o etanșare perfectă. Suporturile flexibile în
formă de aripă se fixează în siguranţă sub lobul
urechii. Oricât efort depui, aceste căști sport rămân
acolo unde ai nevoie.

Control intuitiv cu ajutorul butoanelor

Butonul intuitiv ajută copiii să răspundă la un apel, să
sară peste o melodie sau să oprească ce ascultau.
Totul fără a atinge smartphone-ul. Butoanele de
volum de pe baza cupei sunt ușor de accesat, ca și
butonul pentru lumina LED.

Sunet detaliat. Sunet de calitate.

Conectează-te la o lume a sunetului extrem de clar
și natural cu difuzoarele de 6 mm reglate precis.
Căștile sport sunt atent proiectate pentru a oferi
sunet clar și bogat în detalii, dar totodată natural,
indiferent de muzica pe care o asculţi.
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