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ikrųjų belaidėse ausinėse išgirskite visas natas. Ausinėse skambantis garsas toks pats puikus 
ip ir jų išvaizda. „Noise Canceling Pro“ funkcija blokuoja išorinį triukšmą, todėl galite įsijausti 
nklalaides ir grojaraščius. Skambinate lauke? Jus aiškiai girdės net ir vėjuotu oru.

Puikus garsas. Puikios ausinės.
• Sutelkite dėmesį ten, kur norite. „Noise Canceling Pro“
• Detalus garsas. Sodrūs bosai
• Dailus apskritas dizainas. Tobulas patogumas
• „Bluetooth“ daugiataškis ryšys. Dirbkite geriau

Kad ir kur eitumėte
• Itin aiškūs skambučiai. Vėjo triukšmo mažinimas.
• Orui nepavaldi IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito
• Veikia 35 val. naudojant su „Qi“ suderinamą įkrovimo dėklą
• Septynių dydžių silikoniniai ausinių antgalių dangteliai

Tiesiog tobula
• IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę
• „Philips“ ausinių programa. Valdykite triukšmo slopinimą ir kitas funkcijas
• Greitas siejimas ir jutikliniai valdikliai



 „Noise Canceling Pro“

Sutelkite dėmesį į garsus, kuriuos norite 
girdėti. Hibridiniam triukšmo slopinimui 
naudojami keli mikrofonai ir pažangus garso 
apdorojimas, kad būtų pašalintas išorinis 
triukšmas. Palietę ausinę galite įjungti aplinkos 
garsų režimą, o vėjo triukšmo mažinimą galite 
valdyti naudodami „Philips“ ausinių programą.

Detalus garsas. Sodrūs bosai

Nesvarbu, ar klausote dainos, ar tinklaraščio, 
puikiai suderinti 13 mm garsiakalbiai skleidžia 
sodrius žemuosius garsus. Viską girdėsite be 
galo aiškiai. Garsas sustabdomas, jei išsiimate 
ausinę, ir automatiškai parenkamas geriausias 
„iOS“ ar „Android“ prietaisui tinkamas 
kodekas. Jums patiks puikus garsas, kad ir kokią 
transliavimo paslaugą naudotumėte.

Dailus dizainas

Apskritas šių ausinių dizainas traukia akį. Galite 
rinktis prie jūsų išvaizdos derančias tamsias 
arba šviesias spalvas. Šešių dydžių silikoniniai 
ausinių antgalių dangteliai ir papildoma pora 
„Compy“ putplasčio ausinių antgalių dangtelių 
– tvirtai ir patogiai laikosi ausyse.

„Bluetooth“ daugiataškis ryšys

Transliuokite savo darbo dieną. Šias tikrai 
belaides ausines galima prijungti prie dviejų 
„Bluetooth“ ryšiu veikiančių prietaisų vienu 
metu ir prireikus perjungti prietaisus. Tad 
galite skambinti naudodami nešiojamąjį 
kompiuterį ir klausytis muzikos telefone.

Itin aiškūs skambučiai

Keli mikrofonai ir specialus algoritmas padeda 
sutelkti dėmesį į jūsų balso garsą bei sumažinti 

aplinkinio pasaulio triukšmą. Net vėjo garsas 
yra išfiltruojamas, kad pašnekovas jus aiškiai 
girdėtų, kai skambinate būdami lauke.

Veikia 35 val. su dėklu

Su šiomis visiškai įkrautomis ausinėmis ir 
visiškai įkrautu dėklu galite klausytis muzikos 
keliaudami ilgiau nei dieną. Be to, muzika 
sustabdoma, jei išsiimate ausinę, tad niekad 
nepraleisite nė vieno takto. Su „Qi“ 
suderinamą dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu 
arba per USB-C jungtį.

„Philips“ ausinių programa
Naudodami „Philips“ ausinių programėlę galite 
reguliuoti triukšmo slopinimo lygį perjungdami 
iš anksto nustatytus režimus. Be to, 
programėlę galite naudoti vėjo triukšmo 
slopinimui įjungti. Vienodintuvas padeda tiksliai 
sureguliuoti garsą, kad jis derėtų su jūsų 
nuotaika.

Greitas siejimas. Jutikliniai valdikliai
Su jutikliniais valdikliais viskas paprasta, o su 
„Google Fast Pair“ susiesite ausines su 
suderinamu „Android“ prietaisu vienu 
palietimu. Ausinėms esant šalia „Android“ 
prietaiso, jūsų automatiškai paklaus, ar norite 
susieti.
TAT8506BK/00

Ypatybės
Tikrai belaidės ausinės
„Noise Canceling Pro“ Vėjo triukšmo slopinimas, Rafinuotas dizainas, Universalumas



Išleidimo data 2023-02-12

Versija: 6.3.2

12 NC: 8670 001 74023
EAN: 48 95229 11804 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Garsas
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 13 mm
• Jautrumas: 104 dB (1 K Hz)
• Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
• Didžiausia įvesties galia: 5 mW
• Didelės raiškos garsas
• Garsiakalbio tipas: Dinaminis

ANC funkcijos
• ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)
• ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
• Aplinkos garsų režimas
• Adaptyvus ANC
• ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai

Telekomunikacijos
• Skambučiams skirtas mikrofonas: 3 mikrofonai
• ENC mikrofonas
• Vėjo triukšmo slopinimas

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 5,2
• Palaikomas kodekas: LDAC, AAC, SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
• „Bluetooth“ profiliai: AVRCP, A2DP, HFP
• Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
• Daugiataškis ryšys
• Bevielis ryšys

Patogumas
• „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
• Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
• Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
• Atsparumas vandeniui: IPX4
• Automatinis išsijungimas: 60 min.
• TWS skirtas režimas „Mono“
• Valdiklių tipas: Lietimas

Konstrukcija
• Dėvėjimo stilius: Įdedamos į ausis
• Spalva: Juoda
• Tvirtinimo ant ausies medžiaga: „Comply“ 

putplastis, Silikoninis
• Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
• Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Maitinimas
• Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 8 + 24 val.
• Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 9 + 27 val.
• Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Ličio jonų 

(integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (ausinė): 50 mAh
• Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Ličio 

polimerų (integruota)
• Akumuliatoriaus talpa (dėklas): 410 mAh
• Akumuliatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu: 

200 val.
• Kalbėjimo laikas: 9 val.
• Įkrovimo laikas: 2 val.
• Greitojo įkrovimo trukmė: Veikia 1 val. įkrovus 15 

min.
• Belaidis įkrovimas
• Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
• Akumuliatoriaus svoris (iš viso): 10,1 g
• Pakartotinai įkraunama

Pagalbinė balso programa
• Pagalbinės balso programos palaikymas
• Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
• Suderinama su pagalbine balso programa: „Google 

Assistant“, „Apple Siri“

Priedai
• Įkrovimo dėklas
• „Comply“ putplastis: 1 pora
• Ausų gaubteliai: 6 poros
• Krovimo laidas: USB-C laidas, 500 mm
• Greitos pradžios vadovas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

6,8 x 4,3 x 3,3 cm
• Svoris: 0,071 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Dėžė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,7 x 17,7 x 4,5 cm
• Bendras svoris: 0,243 kg
• Grynasis svoris: 0,071 kg
• Pakuotės svoris: 0,172 kg
• EAN: 48 95229 11804 1

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 14,7 x 10,5 x 16,7 cm
• Bendras svoris: 0,633 kg
• Grynasis svoris: 0,213 kg
• Pakuotės svoris: 0,42 kg
• GTIN: 2 48 95229 11804 5

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 44,8 x 31,1 x 19,6 cm
• Bendras svoris: 7,045 kg
• Grynasis svoris: 1,704 kg
• Pakuotės svoris: 5,341 kg
• GTIN: 1 48 95229 11804 8

UPC
• UPC: 8 40063 20169 9
•
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