
 

 

Philips
Pravá bezdrátová sluchátka

Sluchátka do uší
Miniaturní nabíjecí pouzdro
Ochrana proti vodě IPX4
Až 18 hodin přehrávání

TAT2206WT

V
Ex
se
a p
ždy připraveno k provozu
istuje něco užitečnějšího než skutečně bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdrem, jež 
 vejde do kapsy přiléhavých džínů? Tato sluchátka, která jsou odolná proti stříkající vodě 
otu a bezpečně sedí na uších, vám poskytují skvělý zvuk a až 18 hodin přehrávání.

Malé nabíjecí pouzdro. Až 18 hodin přehrávání.
• Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
• Miniaturní nabíjecí pouzdro, které zajistí až 12 hodin přehrávání
• 6 hodin přehrávání. 15 minut nabíjení umožní další hodinu
• Čistý zvuk s důraznými basy. 6mm neodymové reproduktory

Mimořádně praktické. Velmi pohodlné.
• Bezpečné a pohodlné do uší
• 4 barvy. Design „hokejové hole“
• Měkké silikonové kryty konců sluchátek v malé, střední i velké velikosti
• Telefonujte pomocí jediné koncovky. Černobílý režim

Od oblíbeného seznamu skladeb po telefonní hovory
• Integrované ovládací prvky. Vestavěný mikrofon. Snadné párování.
• Po otevření pouzdra se rychle znovu připojte k telefonu
• Jednoduše probuďte svého telefonního hlasového asistenta



 Odolnost proti vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 a výkonným 6mm 
reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte 
skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolné proti 
stříkající vodě, nevadí jim ani trochu potu a nemusíte 
se bát, když začne pršet.

Miniaturní nabíjecí pouzdro

Vydejte se na cestu s několika nabitími v kapse. 
Získáte až 6 hodiny přehrávání na jediné nabití, 
a k tomu 12 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.

Bezpečné a pohodlné do uší
Díky měkkým, vyměnitelným silikonovým krytům za 
uši získáte skutečné pohodlí. Koncovky sluchátek do 
uší pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí 
dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Díky 
tvaru hokejové hole jsou všechna sluchátka 
v bezpečí.

Režim Mono

Uskutečňujte spoustu hovorů? Dobu hovoru můžete 
zdvojnásobit, pokud použijete jedno sluchátko, 
zatímco druhé se nabíjí. Mikrofon je automaticky 
přiřazen ke koncovce, kterou používáte, a pokud má 
sluchátko momentálně téměř vybitou baterii, 
jednoduše jej vyměníte.

Snadné ovládání a párování
Ovládací prvky na sluchátkách umožňují pozastavit 
seznam skladeb, přijímat hovory, ovládat hlasitost 
a probudit hlasového asistenta telefonu. Sluchátka 
jsou připravena pro párování okamžitě po zapnutí 
funkce Bluetooth.
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Zvuk
• Impedance: 16 ohmů
• Průměr reproduktoru: 6 mm
• Citlivost: 101 dB (1 kHz)
• Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
• Maximální příkon: 5 mW
• Typ reproduktoru: Dynamický

Telekomunikace
• Mikrofon pro volání: 1 mikrofon

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 5.0
• Podporovaný kodek: SBC
• Maximální dosah: Až 10 m
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
• Bezdrátové provedení

Pohodlí
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
• Režim Mono pro TWS
• Typ ovládání: Tlačítkový panel
• Automatické vypnutí

Design
• Barva: Bílá
• Způsob nošení: Do uší
• Materiál náušníků: Silikon
• Padnou do uší: Do uší
• Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka 

sluchátek

Spotřeba
• Doba přehrávání hudby: 6+12 h
• Doba hovoru: 6 h
• Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová 

(vestavěná)
• Kapacita baterie (sluchátka): 55 mAh
• Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium-

polymerová (vestavěná)
• Kapacita baterie (pouzdro): 350 mAh
• Doba nabíjení: 2 h
• Rychlé nabíjení: 15 min = 1 hodina
• Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 h
• Počet baterií: 3 ks

• Hmotnost baterie (celková): 10,5 g
• Nabíjecí

Hlasový asistent
• Podpora hlasového asistenta
• Aktivace hlasového asistenta: Manuální
• Kompatibilní s hlasovým asistentem

Příslušenství
• Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
• Nabíjecí pouzdro
• Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
• Stručný návod

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 33,8 x 27,8 x 25 cm
• Hrubá hmotnost: 4,279 kg
• Čistá hmotnost: 1,392 kg
• Hmotnost obalu: 2,887 kg
• GTIN: 1 48 95229 11741 6

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 16 x 13 x 11 cm
• Hrubá hmotnost: 0,479 kg
• Čistá hmotnost: 0,174 kg
• Hmotnost obalu: 0,305 kg
• GTIN: 2 48 95229 11741 3

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 4 cm
• Čistá hmotnost: 0,058 kg
• Hrubá hmotnost: 0,13 kg
• Hmotnost obalu: 0,072 kg
• EAN: 48 95229 11741 9

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 5,7 x 4,57 x 3.1 cm
• Hmotnost: 0,037 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20182 8
•

Specifikace
Pravá bezdrátová sluchátka
Sluchátka do uší Miniaturní nabíjecí pouzdro, Ochrana proti vodě IPX4, Až 18 hodin přehrávání
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