Philips
Auscultadores sem fios
com cancelamento de
ruído
Diafragmas de 32 mm/posterior
fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Dobragem total

Graves fortes e arrojados.
Sem distrações.
Sintonize as suas músicas com graves fortes e arrojados. Elimine as distrações com o cancelamento ativo
do ruído (ANC). Estes auscultadores on-ear sem fios são perfeitos para as batidas de que mais gosta.
Um único carregamento proporciona-lhe até 15 horas de reprodução, mesmo com o ANC ligado.
Graves fortes e arrojados. Sem distrações.
• 15 horas de reprodução com cancelamento ativo de ruído (ANC) ligado
• 18 horas de reprodução com ANC desligado
• Graves fortes. Diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm
• Tempo de carregamento de 2 horas através de USB

TABH305BK

Fácil de transportar e utilizar.
• Aro para a cabeça ajustável e leve
• Proteções dos ouvidos macias de ângulo ajustável para máximo conforto
• Design dobrável para fácil arrumação no bolso ou no saco
• O peso é de apenas 145,5 g. Pouco peso. Muita música.
Controlo de voz. Música ou chamadas.
• Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas
• Premir duas vezes o botão ativa o assistente voz do seu telemóvel

Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído

TABH305BK/00

Diafragmas de 32 mm/posterior fechada On-ear, Proteções suaves para os ouvidos, Dobragem total
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Sistema acústico: Fechado
Tipo de magneto: NdFeB
Frequência de resposta: 9 - 21 000 Hz
Impedância: 32 ohm
Diâmetro do altifalante: 32 mm
Entrada máxima de corrente: 30 mW
Diafragma: PET
Sensibilidade: 92 dB
Tipo: dinâmico

Conetividade
•
•
•
•

Microfone: Microfone incorporado
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Versão Bluetooth: 4,2
Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades

• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Chamada em Retenção,
Alternar entre 2 chamadas, Atender/Terminar
Chamada, Rejeitar Chamada, Alternar entre
chamada e música

Acessórios

• Manual de início rápido
• Cabo USB

Potência

• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo em espera: 200 horas

Destaques
• Tempo conv.: 33* horas
• Tempo de reprodução de música: 15* hr

Design

• Cor: Preto

Dimensões do produto

• Dimensões do produto (L x A x P):
16,5 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,1625 kg

Dimensões da embalagem
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de embalagem: Caixa
Número de produtos incluídos: 1
Tipo de disposição na prateleira: Ambos
Dimensões da embalagem (L x A x P):
19,5 x 22,5 x 4,8 cm
Peso bruto: 0,292 kg
Peso líquido: 0,188 kg
Tara: 0,104 kg
EAN: 48 95229 10059 6

Embalagem exterior

• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A):
21,2 x 16,5 x 24 cm
• Peso bruto: 1,091 kg
• Peso líquido: 0,564 kg
• Tara: 0,527 kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•

15 horas de reprodução (ANC ligado)

O cancelamento ativo de ruído (ANC) garante que
o ruído do comboio não interfere com a batida da
música. Quer silêncio? Basta ativar o ANC sem
reproduzir música. Obtenha até 15 horas de
reprodução com ANC ligado e 18 horas de
reprodução com o ANC desligado. O tempo de
carregamento é de apenas 2 horas através de USB.

Sinta os graves

Leve a pista de dança consigo. Os diafragmas
acústicos em neodímio de 32 mm mantêm o som
nítido e os graves fortes.

Fácil de usar

Com um peso de apenas 145,5 g, estes
auscultadores on-ear sem fios permitem-lhe dar vida
aos graves com um conforto autêntico. O aro para a
cabeça é facilmente ajustável e tão leve que quase
não notará que está a utilizá-lo. As proteções para
ouvidos são macias e o seu ângulo pode ser alinhado
até obter uma adaptação perfeita.

Fácil de movimentar

As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente
para dentro, para arrumação fácil no bolso ou no
saco. Basta dobrá-las e levá-las consigo.

Botão multifunções

Controle facilmente música e chamadas através do
botão multifunções. Não gosta da faixa atual?
Avance-a premindo durante uns segundos. Pretende
rejeitar uma chamada e continuar a ouvir música?
Um simples toque num botão e já está.

Olá Siri! Olá Google!

Ative o assistente de voz do seu telemóvel premindo
duas vezes o botão. Peça à Siri ou ao Assistente
Google para criar a lista de música seguinte,
telefonar ou enviar mensagens a amigos, consultar a
meteorologia, e muito mais.

18 horas de reprodução (ANC
desligado)

18 horas de reprodução com ANC desligado. O
tempo de carregamento é de apenas 2 horas via USB.

Tempo de carregamento de 2 horas
através de USB

Tempo de carregamento de 2 horas através de USB

Aro para a cabeça ajustável e leve
Aro para a cabeça ajustável e leve

Proteções dos ouvidos macias

Proteções dos ouvidos macias de ângulo ajustável
para máximo conforto
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