Philips NULL
Auscultadores sem fios
Bluetooth®

Diafragmas de 40 mm/posterior
fechada

Design elegante. 30 horas de reprodução
Auscultadores sem fios com áudio de alta resolução

Over-ear

Onde quer que vá. Estes auscultadores over-ear sem fios tornam as suas viagens mais agradáveis
com um som equilibrado e detalhado e até 30 horas de reprodução. Se precisar de um tempo de
reprodução superior, o carregamento rápido oferece-lhe entre 2 e 6 horas de energia adicional
Sensação e aspeto fantásticos. Reprodução de longa duração
• 30 horas de reprodução. Para todas as viagens.
• Diafragmas acústicos em neodímio de 40 mm
• Design flexível
• Som detalhado. Graves potentes
• Conforto perfeitamente afinado

TAPH802BK

Desde listas de reprodução para se concentrar a chamadas cruciais
• Carga ultrarrápida. Carregue durante 5 minutos, obtenha 2 horas de reprodução
• Carga rápida. Carregue durante 15 minutos, obtenha 6 horas de reprodução
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Botão multifunções. Controle facilmente música e chamadas
Um som que vai adorar
• Excelente isolamento passivo de ruído. Deixe-se envolver
• Porta de entrada de cabo para reprodução com fios
• Áudio de alta resolução. Ouça todos os detalhes

TAPH802BK/00

Auscultadores sem fios Bluetooth®

Diafragmas de 40 mm/posterior fechada Over-ear

Especificações
Design

•
•
•
•
•
•
•

• Cor: Preto

Acessórios
• Cabo USB
• Cabo áudio

Conetividade

• 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

Potência
•
•
•
•
•

Destaques

Tipo de pilha: Polímero de lítio
Tempo de reprodução de música: 30 hr
Recarregável
Tempo em espera: 200* horas
Tempo conv.: 30* horas

Som

• Sistema acústico: Fechado

Diafragma: PET
Limites frequência: 7 - 40 000 Hz
Impedância: 32 ohm
Tipo de magneto: Neodímio
Entrada máxima de corrente: 30 mW
Sensibilidade: 98 dB
Diâmetro da coluna: 40 mm

Dimensões da embalagem

• EAN: 48 95229 10189 0
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
21,5 x 25 x 7 cm
• Número de produtos incluídos: 1
• Peso bruto: 0,588 kg
• Peso líquido: 0,26 kg
• Tara: 0,328 kg

Embalagem exterior

• GTIN: 1 48 95229 10189 7
• Embalagem exterior (C x L x A):
23,7 x 22,9 x 26 cm
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Peso bruto: 2,187 kg
• Peso líquido: 0,78 kg
• Tara: 1,407 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20046 3
•

30 horas de reprodução

Estes auscultadores estão à altura das suas
deslocações diárias mais exigentes. O carregamento
demora apenas 1,5 horas e proporciona-lhe 30 horas
de reprodução ou de conversação. Os dois níveis de
carregamento disponíveis, o carregamento
ultrarrápido e o carregamento rápido, oferecem-lhe
2 ou 6 horas adicionais de reprodução, para que
possa ouvir música de segunda a sexta-feira e mais
além.

Som detalhado. Graves potentes

Os diafragmas acústicos em neodímio estão
perfeitamente afinados para produzir graves
profundos e frequências nítidas da gama média

Design dobrável diferente

Estes auscultadores sem fios apresentam proteções
dos ouvidos macias que se dobram facilmente em
dois formatos. Dobre-os totalmente para guardar
numa gaveta do escritório. Em alternativa, dobre-os
totalmente e para dentro, criando um conjunto
compacto que cabe nos bolsos de casacos e em
sacos.

Carga rápida.

Os dois níveis de carregamento disponíveis, a carga
ultrarrápida e a carga rápida, oferecem-lhe 2 ou 6
horas adicionais de reprodução, para que possa
continuar a ouvir música de segunda a sexta-feira e
não só.

Carga ultrarrápida.

Caso necessite de ainda mais potência, 5 minutos de
carga são suficientes para obter mais 2 horas de
reprodução.

Cancelamento de ruído e eco

Acabaram-se os ecos irritantes enquanto está a falar
ao telefone. Com a nossa eliminação de eco acústico,
consegue sempre uma ligação nítida e sem
interferências.

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.

Aro para a cabeça macio e ajustável.

As almofadas macias das proteções dos ouvidos
tapam todo o ouvido, criando uma vedação que isola
de forma passiva o ruído externo. O aro para a
cabeça é leve, facilmente ajustável e macio, o que
significa que estes auscultadores nunca ficarão
presos no cabelo.

Isolamento passivo de ruído

Cria um isolamento passivo do ruído externo.

Áudio de alta resolução
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Pianos resplandecentes. Rock intenso.
Independentemente das suas preferências, os
auscultadores de áudio de alta resolução irão ajudálo a sentir todo o impacto de cada nota. Sempre que
estiverem ligados a uma fonte de alta resolução, irá
tirar o máximo partido de um áudio sem quaisquer
perdas que é gravado a uma taxa de amostragem
mais elevada do que os CD para garantir um
desempenho brilhante e realista.

* Os resultados reais podem variar

