
 

 

„Philips“
Belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Juoda

TAUT102BK
Pagaminta jums

Patogiai klausykitės drebinančių garsų. Su šiomis į ausis dedamomis ausinėmis pajusite 
tikrąją belaidžio ryšio laisvę, o mažas modelis tvirtai laikosi ausyje. Jos groja iki 12 val. ir turi 
mažą įkrovimo dėklą, kurį tvarkingai įsidėsite į kišenes ir krepšius.

Pasirengę keliauti. Veikia iki 12 val.
• 6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Puikus garsas, stiprūs bosai
• Mažas įkrovimo dėklas. Keli įkrovimai kišenėje.
• Klausykitės iki 12 val. naudodami įkrovimo dėklą
• Naudokite režimą „Mono“, kai norite vieną ausį palikti laisvą

Mažos. Patogios. Spalvingos.
• Mažas ausinių dizainas.
• Laikosi tvirtai ir patogiai. Nereikia sparninių antgalių.
• Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas
• Trijų dydžių ausinių galiukų antgaliai laikosi tobulai tvirtai.
• Penkios matinės spalvos.

Paprasta susieti. Valdymas balsu.
• Įmontuotas mikrofonas su aido pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus
• Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą
• Daugiafunkcis mygtukas. Lengvai valdykite muziką ir skambučius



 Iki 12 val. grojimo trukmė.
Įkrovę vieną kartą galite klausytis iki 3 val. Jei išeisite 
su visiškai įkrautu dėklu, kelis kartus įkrovę 
papildomai klausysitės 9 val. Tiesiog įdėkite ausines 
atgal į dėklą kaskart, kai jas reikia įkrauti. Visiškas 
įkrovimas trunka 2 val.

Mažas ausinių dizainas.
Dėl prigludusio, lengvo dizaino klausykitės trankių 
garsų tikrai maloniai.

Visada puikus garsas
6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų 
garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos 
akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus 
triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną 
ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.

Daugiafunkcis mygtukas.
Valdykite muziką ir skambučius naudodami 
daugiafunkcį mygtuką. Nepatinka grojanti daina? 
Praleiskite ją ilgai spausdami. Norite atmesti 
skambutį ir toliau klausytis? Pasirūpinsite tuo vienu 
mygtuko paspaudimu. Kai norėsite skambinti, su 
įmontuoto mikrofono aido pašalinimo funkcija 
girdėsite aiškų garsą.

Labas, „Google“!
Pažadinkite telefono balsinę pagalbinę priemonę 
dukart paspaudę mygtuką. Paprašykite „Siri“ arba 
„Google Assistant“ nustatyti kitą grojaraštį, 
paskambinti ar siųsti žinutes draugams, pažiūrėti orus 
ir kt.

Išmanusis „Bluetooth“ siejimas.
Šios ausinės parengiamos susieti tą pačią akimirką, kai 
jas išimate iš įkrovimo dėklo. Kai tik ausines susiejate, 
jos atsimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo 
susietos.
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Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, HFP, AVRCP
• „Bluetooth“ versija: 5,0
• Palaikomas kodekas: SBC
• Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

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

5,3 x 2,7 x 3,57 cm
• Svoris: 0,0296 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
• Bendras svoris: 0,085 kg
• Grynasis svoris: 0,053 kg
• Pakuotės svoris: 0,032 kg
• EAN: 48 95229 10046 6

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 40 x 24 x 24,5 cm
• Bendras svoris: 2,95 kg
• Pakuotės svoris: 1,678 kg
• GTIN: 1 48 95229 10046 3
• Grynasis svoris: 1,272 kg

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Inner carton (L x W x H): 19 x 11 x 11,5 cm
• Bendras svoris: 0,32 kg
• Pakuotės svoris: 0,161 kg
• GTIN: 2 48 95229 10046 0
• Grynasis svoris: 0,159 kg

Priedai
• Greitos pradžios vadovas
• Ausų gaubteliai: 3 dydžiai (S / M / L)
• Krovimo laidas: „Micro USB“ laidas

Patogumas
• Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, 

Pokalbio atidėjimas, Atmesti skambutį, Perjungti 2 
skambučius iš vieno į kitą

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio jonų
• Muzikos grojimo trukmė: 3 + 9 val.
• Budėjimo trukmė: 50 val.
• Kalbėjimo laikas: 2,5 val.
• Pakartotinai įkraunama
• Įkrovimo laikas: 2 val.

Garsas
• Diafragma: PET
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Magnetinio tipo: NdFeB
• Pilnutinė varža: 16 omų
• Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
•

Specifikacijos
Belaidės ausinės
6 mm garsiakalbiai / uždaros „Bluetooth®“, Juoda

http://www.philips.com

