
 

 

Philips
Bezprzewodowe słuchawki 
dokanałowe true wireless

Przetworniki 6 mm /zamk. konstr.

Bluetooth®

Czarny

TAT3215BK
Twoje dźwięki. Twoje ruchy.

Gdziekolwiek. Kiedykolwiek. Te odporne na zachlapania i pot słuchawki bezprzewodowe true 
wireless zapewniają wspaniały dźwięk i do 24 godzin zabawy dzięki etui z funkcją ładowania. Jeśli 
prowadzisz długie rozmowy, korzystaj z jednej słuchawki, podczas gdy druga będzie się ładować.

Łatwe parowanie. Sterowanie głosowe.
• Inteligentne parowanie; automatyczne wyszukiwanie urządzenia Bluetooth
• Przełączanie z trybu słuchania muzyki na rozmowy telefoniczne dzięki wbudowanemu 

mikrofonowi
• Łatwe wybudzenie asystenta głosowego w telefonie
• Przycisk wielofunkcyjny. Łatwa obsługa muzyki i połączeń.

Wyjątkowa wygoda i świetny wygląd.
• Gumowe nakładki końcówek dousznych w rozmiarze małym, średnim i dużym
• Bezpieczne, wygodne dopasowanie
• Miękkie końcówki zapewniają pewne dopasowanie i dokładniejsze dopasowanie do wnętrza 

ucha

Do 24 godzin odtwarzania
• 6 godz. po każdym naładowaniu. 15 minut ładowania zapewnia godzinę słuchania.
• 6-milimetrowe neodymowe przetworniki. Wyraźny dźwięk, mocne basy.
• Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachlapania i pot
• Tryb mono. Przełączanie mikrofonu między słuchawkami dousznymi
• Przenośne etui z funkcją ładowania przez USB-C. Do 24 godzin odtwarzania



 IPX4
Dzięki klasie IPX4 słuchawki bezprzewodowe true 
wireless są odporne na zachlapanie z dowolnego 
kierunku. Nie musisz się martwić, że dostanie się do 
nich pot lub deszcz.

Przenośne etui z funkcją ładowania 
przez USB-C.
Ruszaj w drogę i korzystaj z możliwości 
wielokrotnego ładowania w Twojej kieszeni. Jedno 
ładowanie wystarcza na 6 godzin odtwarzania, a w 
pełni naładowane etui to dodatkowe 18 godzin 
słuchania. Krótkie, 15-minutowe ładowanie w etui 
pozwala na 1 godzinę odtwarzania. Pełne 
naładowanie etui przez złącze USB-C trwa 2 godziny.

Tryb mono
Chcesz zadzwonić, gdy słuchawki są niemal 
rozładowane? Zyskaj więcej czasu na rozmowę, 
korzystając z jednego elementu dousznego, ładując w 
tym czasie drugi. Mikrofon jest automatycznie 
przypisywany do używanej słuchawki dousznej, a w 
razie potrzeby można go przełączać.

Bezpieczne, wygodne dopasowanie
6-milimetrowe neodymowe przetworniki 
zapewniają doskonały dźwięk, a wygodna i lekka 
konstrukcja pozwala na prawdziwy komfort 
słuchania ulubionych utworów. Miękkie, wymienne 
nakładki na słuchawki douszne dopasowują się do 
ucha.

Asystent głosowy
Wybudź asystenta głosowego bez dotykania 
telefonu. Poproś asystenta o odtwarzanie muzyki, 
podanie trasy, sprawdzenie informacji itd.

Inteligentne parowanie przez Bluetooth.
Słuchawki są gotowe do sparowania natychmiast po 
wyjęciu z etui do ładowania. Po sparowaniu 
słuchawki zapamiętują ostatnie urządzenie, z którym 
zostały połączone.
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Akcesoria
• Skrócona instrukcja obsługi
• Przewód USB: Przewód USB (typu A do typu C)

Udogodnienia
• Zarządzanie połączeniami: Przełączanie między 2 

połączeniami, Odbieranie/kończenie połączenia, 
Odrzucanie połączenia

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Wersja Bluetooth: 5.1
• Maksymalny zasięg: Do 10 m

Wykończenie
• Kolor: Czarny

Dźwięk
• System akustyczny: Zamknięty
• Rodzaj magnesu: NdFeB
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Czułość: 90 dB
• Membrana: Tworzywo PET

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

37,5 x 27,5 x 24,5 cm
• Waga brutto: 4,7 kg
• Waga netto: 1,176 kg
• Waga opakowania: 3,524 kg
• GTIN: 1 48 95229 10974 9

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Waga brutto: 0,53 kg
• Waga netto: 0,147 kg
• Waga opakowania: 0,383 kg
• GTIN: 2 48 95229 10974 6

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 18 x 4 cm
• Waga brutto: 0,178 kg
• Waga netto: 0,049 kg
• Waga opakowania: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 10974 2

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

3,6 x 4,2 x 6,5 cm
• Waga: 0,049 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20115 6
•

Dane techniczne
Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Przetworniki 6 mm /zamk. konstr. Bluetooth®, Czarny
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