
 

 

Philips 2000 series
Skutečně bezdrátová 
sluchátka do uší

6mm reproduktory / uzavřené

Bluetooth®

TAT2205RD
Vždy připraveno k provozu

Existuje něco užitečnějšího než skutečně bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdrem, jež 
se vejde do kapsy přiléhavých džínů? Tato sluchátka do uší, která jsou odolná proti 
stříkající vodě a potu, vám poskytují skvělý zvuk a až 12 hodin přehrávání.

Neobyčejně praktické a opravdu malé nabíjecí pouzdro
• Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
• Miniaturní nabíjecí pouzdro, které zajistí až 12 hodin přehrávání
• 4 h na nabití. 15minutové nabíjení zajistí 1 h přehrávání
• 6mm neodymové reproduktory. Jasný zvuk, důrazné basy

Příjemné, odlehčené provedení
• Bezpečně a pohodlně padnou
• Měkké kryty konců sluchátek v malé, střední i velké velikosti

Snadné párování. Hlasové ovládání.
• Chytré párování. Automaticky vyhledejte své zařízení Bluetooth
• Spínače sluchátek na ovládání hudby a hovorů
• Jednoduše probuďte hlasového asistenta ve svém smartphonu
• Přecházejte z hudby na telefonní hovory díky vestavěnému mikrofonu



 IPX4
Malé nabíjecí pouzdro již nemůže být praktičtější, 
a tato skutečně bezdrátová sluchátka jsou také 
odolná proti stříkající vodě z jakéhokoli směru. 
Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte se 
obávat, že vás venku případně zastihne déšť.

Miniaturní nabíjecí pouzdro
Vydejte se na cestu s několika nabitími v kapse. 
Získáte až 4 hodiny přehrávání na jediné nabití, 
a k tomu 8 hodin navíc z plně nabitého pouzdra. 
Krátké, 15minutové nabití v pouzdře vám poskytne 
hodinu přehrávání. Plně nabít pouzdro trvá přes 
rozhraní USB-C 2 hodiny.

Bezpečně a pohodlně padnou
Díky 6mm neodymovým reproduktorům získáte 
skvělý zvuk a díky příjemnému, odlehčenému 
provedení se můžete pohupovat v rytmu svých 
melodií v opravdovém pohodlí. Měkké, vyměnitelné 
kryty konců sluchátek vám pomohou najít to pravé 
pohodlí pro své uši.

Spínače sluchátek
Tlačítko na každém sluchátku vám usnadní ovládání 
poslechu. Přeskakujte či pozastavujte skladby, 
přijímejte a odmítejte hovory a další.

Hlasový asistent
Aktivujte hlasového asistenta telefonu, aniž byste se 
telefonu dotkli. Požádejte hlasového asistenta 
smartphonu o přehrávání hudby, navigaci, ověření 
informací a další úkony.

Chytré párování Bluetooth.
Tato sluchátka jsou připravena ke spárování ihned 
poté, co je vyjmete z nabíjecího pouzdra. Po 
spárování si sluchátka pamatují poslední zařízení, se 
kterým byla spárována.
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Možnosti připojení
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Profily Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Verze Bluetooth: 5.1
• Maximální dosah: Až 10 m

Design
• Barva: Červená

Příslušenství
• Stručný návod
• Kabel USB: Kabel USB (typ A na typ C)
• Náušníky: 3 velikosti

Pohodlí
• Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, 

Odmítnutí hovoru, Přepínání mezi 2 hovory

Spotřeba
• Typ baterie: Lithium-iontový
• Doba přehrávání hudby: 4+8 h
• Doba v pohotovostním režimu: 50 h
• Doba hovoru: 3 h
• Nabíjecí

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Membrána: PET
• Typ magnetu: NdFeB
• Průměr reproduktoru: 6 mm
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Citlivost: 90 dB

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,5 kg
• GTIN: 2 48 95229 10994 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,096 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 0,404 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 4,25 kg
• GTIN: 1 48 95229 10994 7
• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 27,5 x 24,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,768 kg
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hmotnost obalu: 3,482 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 18 x 4 cm
• EAN: 48 95229 10994 0
• Hrubá hmotnost: 0,153 kg
• Čistá hmotnost: 0,032 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Hmotnost obalu: 0,121 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 5,5 x 2,9 x 3,7 cm
• Hmotnost: 0,032 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20126 2
•

Specifikace
Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
6mm reproduktory / uzavřené Bluetooth®
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