
 

 

Philips 1000 series
Headphone in-ear nirkabel 
sejati

Driver 6mm/closed-back
Bluetooth®

TAT1215WT
Selalu siap digunakan

Adakah yang lebih hebat dari headphone true wireless dengan casing pengisian daya 
seukuran kantong celana jeans yang ketat? Headphone in-ear tahan cipratan dan keringat 
ini menghadirkan suara berkualitas luar biasa dengan waktu putar hingga 18 jam.

Mudah dipasangkan. Kontrol suara.
• Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih
• Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth Anda
• Tombol earbud untuk mengontrol musk dan panggilan
• Mengaktifkan asisten suara ponsel dengan mudah

Super nyaman dengan casing pengisian daya super kecil
• Driver neodymium 6 mm. Suara jernih, bass menghentak
• IPX4 tahan cipratan air dan keringat
• Casing pengisian daya yang kecil untuk mendapatkan waktu pemutaran hingga 18 jam

Desain pas dan ringan
• Ukuran pas dan nyaman



 Driver neodymium 6 mm.
Driver neodymium 6 mm. Suara jernih, bass 
menghentak

Peredam bising dan gema
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. 
Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu 
mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

IPX4
Casing pengisian mini ini sangat nyaman digunakan. 
Ditambah lagi, headphone nirkabel sejati ini juga 
tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda 
berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun 
tetap bisa dipakai saat hujan turun.

Ukuran pas dan nyaman
Berkat driver neodymium 6 mm, kualitas suaranya 
jadi lebih memukau. Anda dapat menikmati lagu 
dengan nyaman berkat desainnya yang pas dan ringan. 
Penutup ear-tip yang lembut dan dapat diganti 
memudahkan Anda menemukan in-ear yang nyaman 
dipakai.

Pemasangan Bluetooth cerdas.
Earphone langsung siap dipasangkan begitu 
dikeluarkan dari casing. Setelah terpasang, earphone 
akan mengingat perangkat terakhir yang terpasang.

Tombol earbud
Berkat satu tombol di setiap earbud, kendali musik 
yang diputar ada di tangan Anda. Sesuaikan volume, 
lewati, atau jeda lagu, terima atau tolak panggilan-dan 
masih banyak lagi. Mikrofon bawaan dengan 
pembatalan echo menjaga suara tetap jernih saat 
Anda melakukan panggilan.

Casing pengisian daya yang super kecil
Satu kali pengisian daya akan memberikan 6 jam 
waktu pemutaran, ditambah 12 jam dari casing yang 
berdaya penuh.

Asisten Suara
Aktifkan asisten suara ponsel tanpa harus menyentuh 
ponsel Anda. Perintahkan Siri atau Asisten Google 
untuk memutar musik, melakukan panggilan, 
mengirim pesan kepada teman, mengetahui kondisi 
cuaca, dan lainnya.
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Suara
• Sistem akustik: Tertutup
• Respons frekuensi: 20 - 20.000 Hz
• Impedansi: 16 Ohm
• Diameter speaker: 6mm

Konektivitas
• Mikrofon: Mikrofon terpasang
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree, HFP, 

HSP
• Jangkauan maksimal: hingga 10 m

Nyaman
• Manajemen Panggilan: Panggilan Ditahan, Beralih 

antara 2 panggilan, Jawab/Akhiri Panggilan, 
Mikrofon diam, Tolak Panggilan

Aksesori
• Panduan Cepat
• Kabel USB
• Ear cap: 2 Ukuran

Daya
• Jenis baterai: Lithium-Ion
• Waktu siaga: 50 jam

• Waktu bicara: 3 jam
• Waktu pemutaran musik: 6+12 jam

Desain
• Warna: Putih

Dimensi produk
• Product dimensions with stand (L x T x D): 

6,5 x 3,33 x 3,6 cm
• Berat (dengan dudukan): 0,043 kg

Dimensi kemasan
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Ukuran kemasan (L x T x D): 8,5 x 14 x 3,8 cm
• Berat kotor: 0,088 kg
• Berat bersih: 0,053 kg
• Berat tara: 0,035 kg
• EAN: 48 95229 11211 7

Kardus Luar
• Jumlah kemasan konsumen: 18
• Outer carton (L x L x T): 36,3 x 25 x 16,8 cm
• Berat kotor: 1,95 kg
• Berat bersih: 0,954 kg
• Berat tara: 0,996 kg
• GTIN: 1 48 95229 11211 4
•

Spesifikasi
Headphone in-ear nirkabel sejati
Driver 6mm/closed-back Bluetooth®
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