
 

 

Philips 2000 series
Истински безжични 
слушалки за поставяне в 
ушите

6 мм мембрани/затворен гръб

Bluetooth®

TAT2205RD
Винаги готови

Има ли нещо по-полезно от истински безжични слушалки с калъф за зареждане, който се побира 

в джоба на вталените ви дънки? Тези устойчиви срещу напръскване и пот слушалки за поставяне 

в ухото ви предоставят страхотен звук и до 12 часа време на възпроизвеждане.

Изключително удобен калъф за зареждане с малък размер
• IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
• Изключително малък калъф за зареждане за до 12 часа време на възпроизвеждане
• 4 часа на зареждане. 15-минутно зареждане за 1 час време на възпроизвеждане
• 6 мм неодимови мембрани. Ясен звук, мощен бас

Прилягаща и лека конструкция
• Сигурно и удобно прилягане
• Меки накрайници за ухо в малък, среден и голям размер

Лесно сдвояване. Гласово управление.
• Интелигентно сдвояване. Автоматично открийте вашето Bluetooth устройство
• Бутони на микрокапсулата за управление на музика и обаждания
• Събуждайте лесно гласовия асистент на вашия смартфон
• Превключване от музика към телефонни разговори с вградения микрофон



 IPX4
Малкият калъф за зареждане не може да бъде по-
удобен, а тези истински безжични слушалки са 
устойчиви на пръски от всяка посока. Те нямат 
против малко пот и няма нужда да се тревожите, 
ако дъждът ви хване навън.

Изключително малък калъф за 
зареждане
Пътувайте с множество зарядни в джоба си. 
Получавате до 4 часа време на възпроизвеждане 
от едно зареждане, плюс допълнителни 8 часа от 
напълно зареден калъф. Едно кратко 15-минутно 
зареждане в калъфа ви предоставя един час време 
на възпроизвеждане. Едно пълно зареждане на 
калъфа отнема 2 часа през USB-C.

Сигурно и удобно прилягане
Ще се насладите на страхотен звук от 
неодимовите 6 мм мембрани и можете да 
слушате в истински комфорт, благодарение на 
прилягащия, лек дизайн. Меки, сменяеми 
накрайници за ухо ви помагат да се насладите на 
удобно прилягане в ушите.

Бутони на микрокапсулата
Бутон на всяка микрокапсула ви улеснява да 
контролирате това, което слушате. Прескачайте 
или поставяйте на пауза песни, отговаряйте на 
или отхвърляйте обаждания и още.

Гласов асистент
Събудете гласовия асистент на телефона си, без 
да докосвате телефона. Помолете гласовия 
асистент на смартфона да възпроизведе музика, 
да получите указания и да проверите 
информация и много повече.

Интелигентно сдвояване чрез 
Bluetooth.
Тези слушалки са готови да бъдат сдвоени в 
момента, в който ги изкарате от калъфа за 
зареждане. След като са сдвоени, слушалките 
помнят последното устройство, с което са били 
сдвоени.
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Възможности за свързване
• Микрофон: Вграден микрофон
• Bluetooth профили: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Версия на Bluetooth: 5.1
• Максимален обхват: До 10 м

Дизайн
• Цвят: Червено

Аксесоари
• Ръководство за бърз старт
• USB кабел: USB (Type-A към Type-C) кабел
• Накрайници за ушите: 3 размера

Комфорт
• Управление на разговорите: Отговаряне/
приключване на повикване, Отхвърляне на 
повикване, Превключване между 2 разговора

Захранване
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Време за възпроизвеждане на музика: 4+8 ч
• Време на готовност: 50 ч
• Време за разговор: 3 ч
• Акумулаторна

Звук
• Акустична система: Затворена
• Диафрагма: PET
• Тип магнит: NdFeB
• Диаметър на високоговорителя: 6 мм
• Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
• Импеданс: 16 ома
• Чувствителност: 90 dB

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,5 кг
• GTIN: 2 48 95229 10994 4
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

18,7 x 12,8 x 10,4 см
• Нето тегло: 0,096 кг
• Брой потребителски опаковки: 3
• Тегло на опаковката: 0,404 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 4,25 кг
• GTIN: 1 48 95229 10994 7
• Външен кашон (л x Ш x В): 37,5 x 27,5 x 24,5 см
• Нето тегло: 0,768 кг
• Брой потребителски опаковки: 24
• Тегло на опаковката: 3,482 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 18 x 4 см
• EAN: 48 95229 10994 0
• Бруто тегло: 0,153 кг
• Нето тегло: 0,032 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,121 кг

Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

5,5 x 2,9 x 3,7 см
• Тегло: 0,032 кг

UPC
• UPC: 8 40063 20126 2
•
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