
 

 

Philips
Täysin langattomat 
nappikuulokkeet

8 mm:n elementit / suljettu 

takaosa

Aktiivinen melunvaimennus
Musta
Bluetooth®

TAT5505BK

O
Su
pu
Ph
ma äänesi, oma tyylisi.
lavalinjaiset täysin langattomat kuulokkeet sopivat niin musiikin kuunteluun kuin 
heluihinkin. Aktiivinen melunvaimennus vaimentaa taustamelun, ja voit muokata ääntä 
ilipsin kuulokesovelluksessa. Musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeen pois korvasta.

yksinkertaisen kätevä
• Sulavalinjainen muotoilu ja aktiivinen hybridimelunvaimennus
• Infrapunatunnistin. Musiikki keskeytyy, kun otat kuulokkeen pois korvasta
• Philipsin kuulokesovellus. Mukautettu äänenhallinta
• Selkeät puhelut kahdella mikrofonilla. Monotila

Haluamasi äänet
• Latauskotelo. Jopa 20 tuntia toistoaikaa
• Tehokas 8 mm:n neodyymielementti. Voimakas basso, selkeä ääni
• Taustaäänitila. Kuule muu maailma tarvittaessa
• Soikea ääniputki. Silikoniset korvatyynyt

Valmiina päivään tai yöhön
• Luotettava yhdistettävyys. Integroidut hallintapainikkeet
• Puhelimen ääniavustaja on helppo käynnistää
• IPX5-luokitus  roiskeen- ja hienkestävä



 Tyylikäs muotoilu

Täysin langattomat kuulokkeet näyttävät 
hyvältä, ja niillä kuulet musiikin paremmin, kun 
olet liikkeellä. Aktiivinen 
hybridimelunvaimennus vaimentaa ulkoisia 
ääniä, joten pääset lähemmäs musiikkia. 
Taustaäänitilassa kuulet taas ympäristön äänet.

Philipsin kuulokesovellus

Tehosta bassoa. Pehmennä diskanttia. Philipsin 
kuulokesovelluksella voit hallita kuuntelemaasi 
musiikkia. Säädä tasoa itse tai valitse 
esiasetetuista äänityyleistä. Lisäksi voit 

vaihdella esimääritettyjen ANC-tilojen välillä 
yhdellä napautuksella.

Selkeät puhelut kahdella mikrofonilla
Kummassakin korvanapissa on kaksi 
mikrofonia, jotka keskittyvät ääneesi ja 
hiljentävät ympäristön ääniä. Jos olet hiljaisessa 
paikassa eikä melua tarvitse vaimentaa kun 
puhut, voit käyttää monotilassa vain yhtä 
korvanappia puhumiseen.

Latauskotelo.
Latauskotelon avulla saat jopa 20 tuntia 
toistoaikaa. Kuulokkeiden toistoaika on 5 
tuntia yhdellä latauksella (4,5 tuntia ANC-
tilassa). Nopealla 15 minuutin latauksella saat 
vielä tunnin toistoaikaa. Kotelon lataaminen 
USB-C-kaapelilla kestää 2 tuntia.

Tehokas 8 mm:n neodyymielementti

Matkalla, kotitoimistossa ja rentoutuessa. 8 
mm:n elementit tuottavat upean äänen 
jokaiselle kappaleelle ja soittolistalle. Musiikki 

taukoaa, kun otat kuulokkeen pois korvasta. 
Voit jatkaa kuuntelua laittamalla kuulokkeen 
takaisin.

Soikea ääniputki.
Soikea ääniputki istuu korvaan miellyttävästi ja 
tukevasti ja maksimoi passiivisen 
melunvaimennuksen. Voit valita pienistä, 
keskikokoisista ja suurista korvatyynyistä, 
joten kuulokkeet istuvat aina mukavasti.

Luotettava yhdistettävyys
Kuulokkeet voi pariliittää heti, kun ne otetaan 
pois latauskotelosta. Aiemmin pariliitetyt 
kuulokkeet muistavat laitteen, johon ne on 
viimeksi pariliitetty. Korvanappien 
kosketusohjauksella on helppo halita musiikkia, 
puheluita ja äänenvoimakkuutta.

IPX5-hienkestävä
Langattomat kuulokkeet täyttävät IPX5-
luokituksen vaatimukset ja ovat suojassa 
kaikista suunnista tulevilta roiskeilta. 
Kuulokkeet kestävät hyvin kevyttä sadetta ja 
hikipisaroita, kun käytät niitä salilla tai 
juoksulenkillä.
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Kohokohdat
Täysin langattomat nappikuulokkeet
8 mm:n elementit / suljettu takaosa Aktiivinen melunvaimennus, Musta, Bluetooth®
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Lisätarvikkeet
• Pikaopas
• USB-johto: USB-C-kaapeli
• Korvatyynyt: 3 kokoa

Käyttömukavuus
• Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun 

lopettaminen, Puhelun hylkääminen, Puhelusta 
toiseen siirtyminen

Liitännät
• Mikrofoni: Sisäänrakennettu mikrofoni
• Bluetooth-profiilit: AVRCP, A2DP, HSP, 

Suoratoistomuoto: SBC
• Bluetooth-versio: 5,0
• Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Muotoilu
• Väri: Musta

Virta
• Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
• Musiikin toistoaika: 5+15 h
• Valmiusaika: 200 h
• Puheaika: 5+15 h
• Latausaika: 2 h

Ääni
• Akustinen järjestelmä: Suljettu
• Kalvo: PET
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Magneettityyppi: NdFeB
• Kaiuttimen halkaisija: 8 mm
• Impedanssi: 16 ohmia
• Enimmäisteho: 5 mW
• Herkkyys: 105 dB (1 000 Hz)

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,2 x 22,7 x 42 cm
• Kokonaispaino: 5,52 kg
• Bruttopaino: 3,456 kg
• GTIN: 1 48 95229 11038 7
• Nettopaino: 2,064 kg

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Sisäpakkaus (P x L x K): 15 x 10,5 x 19,7 cm
• Kokonaispaino: 0,633 kg
• Bruttopaino: 0,375 kg
• GTIN: 2 48 95229 11038 4
• Nettopaino: 0,258 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
• Johdon pituus: 0 cm
• Paino: 0,057 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Kokonaispaino: 0,164 kg
• Nettopaino: 0,086 kg
• Bruttopaino: 0,078 kg
• EAN: 48 95229 11038 0
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

UPC
• UPC: 8 40063 20158 3
•
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Tekniset tiedot
Täysin langattomat nappikuulokkeet
8 mm:n elementit / suljettu takaosa Aktiivinen melunvaimennus, Musta, Bluetooth®
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