
 

 

„Philips“ 2000 series
Į ausis dedamos iš tikrųjų 
belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“

TAT2205BL
Visada parengtos keliui

Ar yra kas nors naudingesnio nei iš tikrųjų belaidės ausinės su įkrovimo dėklu, telpančiu 
prigludusių džinsų kišenėje? Su šiomis purslams ir prakaitui atspariomis, į ausis dedamomis 
ausinėmis puikaus garso klausysitės iki 12 val.

Itin patogios, supermažas įkrovimo dėklas
• IPX4 atsparumas purslams ir prakaitui
• Supermažas įkrovimo dėklas, kad veiktų iki 12 val.
• Vienas įkrovimas – 4 val. 15 min. įkrovimas – 1 val. veikimo
• 6 mm neodimio garsiakalbiai. Aiškus garsas, stiprūs bosai

Patogus, lengvas dizainas
• Laikosi tvirtai ir patogiai
• Mažo, vidutinio ir didelio dydžio minkšti ausinių galiukų antgaliai

Paprasta susieti. Valdymas balsu.
• Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą
• Ausinių jungikliai, skirti muzikai ir skambučiams valdyti
• Lengvai pažadinkite išmaniojo telefono pagalbinę balso programą
• Integruotu mikrofonu galite pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu



 IPX4
Mažas įkrovimo dėklas negalėtų būti patogesnis, be 
to, šios tikrai belaidės ausinės yra atsparios bet kuria 
kryptimi tykštantiems purslams. Joms nekenkia šiek 
tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietų.

Supermažas įkrovimo dėklas
Keliaukite kišenėje turėdami kelias įkrovas. Vieną 
kartą įkrovę klausysitės iki 4 val. ir dar turėsite 8 
papildomas valandas iki galo įkrautame dėkle. 
Trumpai įkrovę per 15 min. klausysitės valandą. 
Visiškas dėklo įkrovimas per USB-C trunka 2 val.

Laikosi tvirtai ir patogiai
6 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o 
dėl patogaus ir lengvo dizaino galite trankiai klausytis 
melodijų jausdami tikrą komfortą. Naudodami 
minkštus, keičiamus ausinių galiukų antgalius atrasite 
patogią jų padėtį ausyje.

Ausinių jungikliai
Ant kiekvienos ausinės esančiu mygtuku lengvai 
valdysite tai, ką klausote. Praleiskite dainas ar jas 
sustabdykite, atsiliepkite į skambučius arba juos 
atmeskite ir atlikite kitus veiksmus.

Pagalbinė balso programa
Pažadinkite telefono pagalbinę balso programą 
neliesdami telefono. Paprašykite išmaniojo telefono 
pagalbinės balso programos paleisti muziką, pateikti 
nurodymus, patikrinti informaciją ir kt.

Išmanusis „Bluetooth“ siejimas.
Šios ausinės parengiamos susieti tą pačią akimirką, kai 
jas išimate iš įkrovimo dėklo. Kai tik ausines susiejate, 
jos atsimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo 
susietos.
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Priedai
• Greitos pradžios vadovas
• USB laidas: USB (A tipo prijungimas prie C tipo) 

laidas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Atmesti skambutį, Perjungti 2 skambučius iš vieno į 
kitą

Prijungimo galimybė
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• „Bluetooth“ versija: 5,1
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Konstrukcija
• Spalva: Mėlyna

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio jonų
• Muzikos grojimo trukmė: 4 + 8 val.
• Budėjimo trukmė: 50 val.
• Kalbėjimo laikas: 3 val.
• Pakartotinai įkraunama

Garsas
• Akustinė sistema: Uždara
• Diafragma: PET
• Magnetinio tipo: NdFeB
• Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz

• Pilnutinė varža: 16 omų
• Jautrumas: 90 dB

Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,5 kg
• GTIN: 2 48 95229 10992 0
• Inner carton (L x W x H): 18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Grynasis svoris: 0,096 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Pakuotės svoris: 0,404 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 4,25 kg
• GTIN: 1 48 95229 10992 3
• Outer carton (L x W x H): 37,5 x 27,5 x 24,5 cm
• Grynasis svoris: 0,768 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Pakuotės svoris: 3,482 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 9,5 x 18 x 4 cm
• EAN: 48 95229 10992 6
• Bendras svoris: 0,153 kg
• Grynasis svoris: 0,032 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,121 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

5,5 x 2,9 x 3,7 cm
• Svoris: 0,032 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20124 8
•

Specifikacijos
Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės
6 mm garsiakalbiai / uždaros „Bluetooth®“
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