
 

 

Philips 2000 series
Πραγματικά ασύρματα 
ενδώτια ακουστικά

Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική 

μόνωση

Bluetooth®

TAT2205RD
Πάντα έτοιμα

Υπάρχει τίποτα πιο χρήσιμο από ένα ζευγάρι πραγματικά ασύρματων ακουστικών με θήκη 

φόρτισης που χωράει ακόμα και στην πιο στενή τσέπη; Αυτά τα ενδώτια ακουστικά με προστασία 

από το πιτσίλισμα και τον ιδρώτα προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και χρόνο 

αναπαραγωγής έως και 12 ώρες.

Εξαιρετικά πρακτική θήκη φόρτισης πολύ μικρών διαστάσεων
• Αδιαβροχότητα IPX4
• Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης για χρόνο αναπαραγωγής έως και 12 ώρες
• 4 ώρες ανά φόρτιση. Χρόνος αναπαραγωγής 1 ώρας με μια φόρτιση 15 λεπτών
• Οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. Πεντακάθαρος ήχος και δυναμικά μπάσα

Κομψή και ελαφριά σχεδίαση
• Ασφαλής και άνετη εφαρμογή
• Μαλακά καλύμματα ακουστικών σε μικρό, μεσαίο και μεγάλο μέγεθος

Εύκολη σύζευξη. Φωνητικός έλεγχος.
• Έξυπνη σύζευξη Bluetooth με αυτόματο εντοπισμό συσκευής Bluetooth
• Διακόπτες ακουστικών για τον έλεγχο της μουσικής και των κλήσεων
• Εύκολη ενεργοποίηση του βοηθού του smartphone μέσω φωνής
• Εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσεων με το ενσωματωμένο μικρόφωνο



 IPX4
Η θήκη φόρτισης είναι εξαιρετικά πρακτική χάρη 
στο μικρό της μέγεθος, ενώ αυτά τα πραγματικά 
ασύρματα ακουστικά είναι ανθεκτικά στο 
πιτσίλισμα από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Επειδή 
αντέχουν σε συνθήκες υγρασίας, δεν χρειάζεται να 
ανησυχείτε αν βρίσκεστε έξω και σας πιάσει 
βροχή ή για τις σταγόνες του ιδρώτα σας, όταν 
αθλείστε.

Εξαιρετικά μικρή θήκη φόρτισης
Βγείτε στο δρόμο με πολλές ώρες φόρτισης στην 
τσέπη σας. Με μία μόνο φόρτιση μπορείτε να 
απολαμβάνετε έως και 4 ώρες χρόνο 
αναπαραγωγής, αλλά και επιπλέον 8 ώρες όταν η 
θήκη είναι πλήρως φορτισμένη. Με μια σύντομη 
φόρτιση 15 λεπτών στη θήκη έχετε στη διάθεσή 
σας μία ώρα αναπαραγωγής, ενώ για την πλήρη 
φόρτιση της θήκης απαιτούνται 2 ώρες μέσω 
σύνδεσης USB-C.

Ασφαλής και άνετη εφαρμογή
Οι οδηγοί νεοδυμίου 6 χιλ. προσφέρουν 
εξαιρετικό ήχο και διαθέτουν κομψή και ελαφριά 
σχεδίαση, για να κινείστε με απόλυτη άνεση. Τα 
μαλακά και εναλλάξιμα καλύμματα ακουστικών 
προσφέρουν άνετη αίσθηση κατά την ενδώτια 
εφαρμογή.

Διακόπτες ακουστικών
Ένα κουμπί σε κάθε ακουστικό διευκολύνει τον 
έλεγχο της ακρόασης. Παραλείψτε ή διακόψτε 
κομμάτια, δεχτείτε ή απορρίψτε κλήσεις και άλλα.

Φωνητικός βοηθός
Ενεργοποιήστε τον φωνητικό βοηθό του 
τηλεφώνου σας χωρίς να αγγίξετε το τηλέφωνό 
σας. Ζητήστε από τον βοηθό φωνής του 
smartphone να παίξει μουσική, να λάβει οδηγίες, να 
αναζητήσει πληροφορίες και πολλά άλλα.

Έξυπνη σύζευξη Bluetooth.
Από τη στιγμή που τα βγάζετε από τη θήκη 
φόρτισης, αυτά τα ακουστικά είναι έτοιμα για 
σύζευξη. Μετά τη σύζευξη, απομνημονεύουν τη 
συσκευή για την επόμενη φορά.
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Συνδεσιμότητα
• Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
• Έκδοση Bluetooth: 5,1
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ

Σχεδίαση
• Χρώμα: Κόκκινο

Αξεσουάρ
• Οδηγός γρήγ. έναρξης
• Καλώδιο USB: Καλώδιο USB (Type-A σε Type-C)
• Καλύμματα: 3 μεγέθη

Άνεση
• Διαχείριση κλήσεων: Απάντηση/τερματισμός 
κλήσης, Απόρριψη κλήσης, Εναλλαγή μεταξύ 2 
κλήσεων

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
• Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 4+8 ώρ.
• Χρόνος αναμονής: 50 ώρες
• Χρόνος ομιλίας: 3 ώρες
• Επαναφορτιζόμενο

Ήχος
• Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
• Διάφραγμα: PET
• Τύπος μαγνήτη: NdFeB
• Διάμετρος ηχείου: 6 χιλ.
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Ευαισθησία: 90 dB

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,5 κ.
• GTIN: 2 48 95229 10994 4
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

18,7 x 12,8 x 10,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,096 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 0,404 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 4,25 κ.
• GTIN: 1 48 95229 10994 7
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

37,5 x 27,5 x 24,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,768 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Καθαρό απόβαρο: 3,482 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 18 x 4 εκ.
• EAN: 48 95229 10994 0
• Μικτό βάρος: 0,153 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,032 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Καθαρό απόβαρο: 0,121 κ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

5,5 x 2,9 x 3,7 εκ.
• Βάρος: 0,032 κ.

UPC
• UPC: 8 40063 20126 2
•

Προδιαγραφές
Πραγματικά ασύρματα ενδώτια ακουστικά
Οδηγοί 6 χιλ./ακουστική μόνωση Bluetooth®
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