
 

 

Philips
Täysin langattomat 
kuulokkeet

Nappikuulokkeet ulkokorvaan
Erittäin pieni latauskotelo
IPX4-vesitiivis
Jopa 18 tuntia toistoaikaa

TAT2236WT

E
is
Ro
ma
ko
rittäin ohut kotelo. Miellyttävä 
tuvuus.

iskeen- ja hienkestävät langattomat kuulokkeet pysyvät mukana menossa. Latauskotelo 
htuu slim fit -farkkujen taskuun ja kuulokkeet sopivat täydellisesti korviin, jos et pidä 
rvatyynyistä korvakäytävässä.

Pieni latauskotelo. Jopa 18 tuntia toistoaikaa.
• Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus
• Erittäin pieni USB-C-latauskotelo. Jopa 12 tuntia lisää toistoaikaa
• 6 tunnin toistoaika. 15 minuutin latauksella saat ylimääräisen tunnin toistoaikaa
• Kirkas ääni, upea basso. 12 mm:n neodyymielementit

Erittäin kätevät. Todella miellyttävät.
• Pitävä ja mukava istuvuus. Nappikuulokkeet ilman kärkiosia
• 4 väriä. Jääkiekkomailaa muistuttava muotoilu
• Soita puheluita yhdellä nappikuulokkeella. Monotila

Suosikkisoittolistoille ja puheluille
• Sisäänrakennetut ohjaimet. Sisäänrakennettu mikrofoni. Helppokäyttöinen pariliitos
• Yhdistyy puhelimeesi nopeasti, kun avaat kotelon
• Puhelimen ääniavustaja on helppo käynnistää



 Helppokäyttöinen ohjaus ja pariliitos
Korvanappien säätimillä voit keskeyttää soittolistan, 
vastata puheluun ja herättää puhelimen ääniavustajan. 
Kuulokkeet ovat hetkessä valmiit pariliitokseen. 
Pariliitoksen jälkeen ne muodostavat yhteyden 
puhelimeen uudelleen heti, kun avaat latauskotelon.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

IPX4-luokituksen ja 12 mm:n elementtien ansiosta 
voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta säällä kuin 
säällä. Täysin roiskeenkestävät kuulokkeet eivät 
hätkähdä hiestä, eikä sinun tarvitse huolestua 
yllättävistä sadekuuroista.

Monotila

Puhutko paljon puhelimessa? Voit kaksinkertaistaa 
puheaikasi käyttämällä yhtä kuuloketta sillä aikaa, kun 
toinen latautuu. Mikrofoni yhdistyy automaattisesti 
käyttämääsi kuulokkeeseen, joten sinun tarvitsee 
vain vaihtaa kuuloketta, kun akku on vähissä.

Pitävä ja mukava istuvuus
Voit kuunnella musiikkia mukavasti tiiviin, kevyen 
muotoilun ansiosta. Koska korvatyynyjä ei ole, 
korvakäytävissäsi ei tunnu mitään, ei myöskään 
painetta. Jääkiekkomailaa muistuttava muotoilu pitää 
kuulokkeet paikoillaan.

Erittäin kätevä kannettava latauskotelo

Näin pienellä latauskotelolla saat lisää musiikin 
toistoaikaa kaikkialla! Yhdellä näiden täysin 
langattomien kuulokkeiden latauksella saat 6 tuntia 
toistoaikaa, ja täyteen ladatulla kotelolla vielä 12 
tuntia. Lataamalla kuulokkeita kotelossa 15 minuuttia 
saat tunnin toistoaikaa.
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Ääni
• Impedanssi: 28 ohmia
• Kaiuttimen halkaisija: 12 mm
• Herkkyys: 104 dB (1K Hz)
• Taajuusalue: 20–20 000 Hz
• Enimmäisteho: 5 mW
• Ajurityyppi: Dynaamiset

Tietoliikenne
• Mikrofoni puheluita varten: 1 mikrofoni

Liitännät
• Bluetooth-versio: 5,0
• Tuettu koodekki: SBC
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
• Langaton lähetystapa: Bluetooth
• Langaton

Käyttömukavuus
• Vedenkestävyys: IPX4
• Monotila (TWS)
• Ohjaustapa: Painike
• Automaattinen virrankatkaisutoiminto

Muotoilu
• Väri: Valkoinen
• Tyyli: Nappikuuloke
• Korvakiinnitys: Nappikuuloke
• Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Avoin malli

Virta
• Musiikin toistoaika: 6 +12 h
• Puheaika: 6 h
• Akkutyyppi (nappikuulokkeet): 

Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
• Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 55 mAh
• Akkutyyppi (latauskotelo): Litiumpolymeeriakku 

(kiinteä)
• Akun kapasiteetti (kotelo): 350 mAh
• Akun kesto valmiustilassa: 200 h
• Latausaika: 2 h
• Nopea lataus: 15 minuutin käyttöaika tunnin 

latauksella
• Paristojen määrä: 3 kpl

• Akun kokonaispaino: 10,5 g
• ladattava

Ääniavustaja
• Ääniavustajan tuki
• Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
• Yhteensopiva ääniavustaja

Lisätarvikkeet
• Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm
• Latauskotelo
• Pikaopas

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 33,8 x 27,8 x 25 cm
• Kokonaispaino: 4,224 kg
• Nettopaino: 1,32 kg
• Bruttopaino: 2,904 kg
• GTIN: 1 48 95229 11745 4

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 16 x 13 x 11 cm
• Kokonaispaino: 0,476 kg
• Nettopaino: 0,165 kg
• Bruttopaino: 0,311 kg
• GTIN: 2 48 95229 11745 1

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,2 x 4 cm
• Kokonaispaino: 0,128 kg
• Nettopaino: 0,055 kg
• Bruttopaino: 0,073 kg
• EAN: 48 95229 11745 7

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 5,96 x 4,58 x 2,89 cm
• Paino: 0,036 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20192 7
•
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