Philips
Tai nghe không dây

Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía
sau
Bluetooth®
Đen

TAUT102WT

Được thiết kế riêng cho bạn
Thoải mái “nhún nhảy” trong thế giới âm nhạc. Các tai nghe nhét tai này được thiết kế không dây hoàn
toàn (True Wireless) mang lại sự thoải mái cho người dùng và đệm tai nhỏ vừa vặn với tai. Tai nghe có
thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ và đi kèm một hộp sạc nhỏ mà bạn có thể bỏ gọn trong túi quần hay
ba lô/ túi xách.
Nghe nhạc mọi nơi với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ.
• Bộ kích âm thanh bằng neodim 6 mm. Âm thanh sống động, âm trầm mạnh mẽ.
• Hộp sạc nhỏ, dễ bỏ túi, có thể sạc nhiều lần.
• Thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ với hộp sạc
• Chế độ âm thanh mono được sử dụng khi bạn muốn nghe một bên tai
Nhỏ. Gọn. Nhiều màu sắc.
• Thiết kế tai nghe nhỏ.
• Đặt vừa khít, thoải mái. Không cần đầu mút.
• Ống dẫn âm hình ovan cách ly nhiễu thụ động và nghe nhạc thoải mái
• 3 kích cỡ mút tai khác nhau để đặt vừa vặn vào lỗ tai.
• Năm mẫu màu khác nhau.
Dễ ghép nối. Điều khiển bằng giọng nói.
• Khử tiếng ồn và tiếng vọng để nghe tiếng rõ hơn
• Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth
• Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi
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Tai nghe không dây
Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía sau Bluetooth®, Đen

Các thông số

Những nét chính

Tính kết nối

Hộp các tông trong

Thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ.

• Micrô: Micrô tích hợp
• Cấu hình Bluetooth: A2DP, Rảnh tay, HFP, HSP,
AVRCP
• Phiên bản Bluetooth: 5.0
• Khoảng cách tối đa: Lên tới 10 m

• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):
19 x 11 x 11,5 cm
• Tổng trọng lượng: 0,32 kg
• Trọng lượng bì: 0,161 kg
• GTIN: 2 48 95229 10693 6
• Trọng lượng: 0,159 kg

Một lần sạc điện sẽ cho bạn thời gian phát nhạc lên
tới 3 giờ. Nếu sử dụng hộp sạc điện đầy thì bạn sẽ có
thêm 9 giờ phát nhạc qua nhiều lần sạc. Bạn chỉ cần
đặt tai nghe vào hộp sạc mỗi khi cần sạc điện. Thời
gian sạc đầy là 2 giờ.

Thiết kế
• Màu sắc: Trắng

Phụ kiện
Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 5,3 x 2,7 x 3,57 cm
• Khối lượng: 0,296 kg

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đóng gói: Thùng carton
• Dạng đặt giá để: Cả hai
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 9,5 x 17 x 3 cm
• Tổng trọng lượng: 0,085 kg
• Trọng lượng: 0,053 kg
• Trọng lượng bì: 0,032 kg
• EAN: 48 95229 10693 2

Hộp carton ngoài
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
40 x 24 x 24,5 cm
• Tổng trọng lượng: 2,95 kg
• Trọng lượng bì: 1,678 kg
• GTIN: 1 48 95229 10693 9
• Trọng lượng: 1,272 kg

• Hướng dẫn khởi động nhanh
• Cáp USB
• Mút tai: 3 kích cỡ

Tiện lợi
• Quản lý cuộc gọi: Trả lời/Kết thúc cuộc gọi, Giữ
cuộc gọi, Tắt micrô, Từ chối cuộc gọi, Chuyển giữa
2 cuộc gọi

Công suất
•
•
•
•
•

Kiểu pin: Lithium-Ion
Thời gian phát nhạc: 3+9 giờ
Thời gian chờ: 50 giờ
Thời gian nói chuyện: 2,5 giờ
Có thể sạc lại

3 kích cỡ mút tai khác nhau.
Các mút tai bằng cao su có thể thay thế lẫn nhau để
bạn đặt vừa khít vào lỗ tai và nghe được âm thanh
một cách đầy đủ nhất.

Bộ kích âm thanh bằng neodim 6 mm.
Bộ kích âm thanh bằng neodim 6 mm mang đến âm
thanh sống động và âm trầm mạnh mẽ.

Nút đa chức năng.
Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi qua nút đa chức
năng. Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua
bằng cách nhấn giữ. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi
và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong.

Khử tiếng ồn và tiếng vọng
Micrô tích hợp với khả năng khử tiếng ồn và tiếng
vọng để bạn luôn có thể nghe rõ tiếng khi nói chuyện
qua điện thoại.

Âm thanh
•
•
•
•
•
•

Hệ thống âm thanh: Kín
Màng chắn: PET
Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
Dạng nam châm: NdFeB
Trở kháng: 16Ohm
Đường kính loa: 6mm

Hey Siri! Hey Google!
Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện
thoại của bạn bằng cách nhấn nút hai lần. Hãy nói với
Siri hoặc Google Assistant để yêu cầu phát nhạc, gọi
điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho bạn bè, kiểm tra
thông tin thời tiết, v.v.

•

Ghép nối Bluetooth thông minh
Tai nghe của bạn sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau
khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối
xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị
cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.

Hộp sạc nhỏ.
Với hộp sạc kích cỡ nhỏ gọn, dễ mang theo, các tai
nghe sẽ luôn được sạc đầy điện để không làm gián
đoạn trải nghiệm nghe nhạc của bạn.

Thiết kế tai nghe nhỏ.
Thiết kế nhẹ, gọn, vừa vặn với lỗ tai để bạn thoải mái
“sống trong thế giới âm nhạc”.
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