
 

 

Philips
Skutečně bezdrátová 
sluchátka do uší

6mm reproduktory / uzavřené

Bluetooth®

Bílá

TAT3215WT
Váš zvuk. Váš pohyb.

Kdekoli. Kdykoli. Tato skutečně bezdrátová sluchátka, která jsou odolná proti stříkající 
vodě a potu, vám poskytují skvělý zvuk a díky nabíjecímu pouzdru až 24 hodin přehrávání. 
Pokud máte dlouhý hovor, můžete používat jen jedno sluchátko a druhé nechat nabíjet.

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

Jsou pohodlné. Vypadají dobře.
• Gumové kryty konců sluchátek v malé, střední i velké velikosti
• Bezpečně a pohodlně padnou
• Měkké hroty sluchátek, aby sluchátka bezpečně padla a lépe těsnila

Až 24 hodin přehrávání
• 6 h na nabití. 15minutové nabíjení zajistí 1 h přehrávání
• 6mm neodymové reproduktory. Jasný zvuk, důrazné basy
• Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
• Režim Mono. Přepínejte mikrofon mezi sluchátky
• Cestovní nabíjecí pouzdro, USB-C. Vstávejte s 24hodinovou dobou přehrávání



 IPX4
Díky hodnocení IPX4 jsou tato skutečně bezdrátová 
sluchátka odolná proti stříkající vodě z jakéhokoli 
směru. Nebude jim vadit ani trocha potu a nemusíte 
se obávat, že vás venku případně zastihne déšť.

Cestovní nabíjecí pouzdro, USB-C.
Vydejte se na cestu s několika nabitími v kapse. 
Získáte až 6 hodin přehrávání na jediné nabití, 
a k tomu 18 hodin z plně nabitého pouzdra. Krátké, 
15minutové nabití v pouzdře vám poskytne 1 hodinu 
přehrávání. Plně nabít pouzdro trvá přes rozhraní 
USB-C 2 hodiny.

Režim Mono
Potřebujete vzít hovor, když vašim sluchátkům 
dochází baterie? Získejte delší dobu hovoru tím, že 
použijete jedno sluchátko a druhé zatím necháte 
nabíjet. Mikrofon se automaticky přiřadí ke 
sluchátku, které používáte, a vy můžete podle 
potřeby jednoduše přepnout na druhé sluchátko.

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.

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

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Verze Bluetooth: 5.1
• Maximální dosah: Až 10 m

Pohodlí
• Správa hovorů: Přepínání mezi 2 hovory, Příjem / 

Ukončení hovoru, Odmítnutí hovoru

Design
• Barva: Bílá

Spotřeba
• Typ baterie: Lithium-iontový

Zvuk
• Akustický systém: Uzavřený
• Typ magnetu: NdFeB
• Kmitočtová charakteristika: 20 – 20 000 Hz
• Citlivost: 90 dB
• Membrána: PET

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 24

• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 27,5 x 24,5 cm
• Hrubá hmotnost: 4,7 kg
• Čistá hmotnost: 1,176 kg
• Hmotnost obalu: 3,524 kg
• GTIN: 1 48 95229 11015 8

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,7 x 12,8 x 10,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,53 kg
• Čistá hmotnost: 0,147 kg
• Hmotnost obalu: 0,383 kg
• GTIN: 2 48 95229 11015 5

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 3,6 x 4,2 x 6,5 cm
• Hmotnost: 0,049 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 18 x 4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,178 kg
• Čistá hmotnost: 0,049 kg
• Hmotnost obalu: 0,129 kg
• EAN: 48 95229 11015 1

UPC
• UPC: 8 40063 20116 3
•

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