Philips NULL
Auriculares sem fios

Diafragmas de 6 mm/posterior
fechada
Auriculares
6 horas de reprodução

TASN503BK

Treine de forma mais inteligente.
Em todas as condições climatéricas.
Desenvolva a sua intensidade com estes auriculares desportivos sem fios à prova de água. A
monitorização de frequência cardíaca ajuda-o a obter o melhor desempenho em todas as sessões
de treino. Seis horas de tempo de reprodução e um som potente levam-no até ao próximo nível.
Do ginásio para as ruas
• 3 almofadas amovíveis para um ajuste perfeito
• Abas laterais macias em borracha. Confortáveis e seguras.
Desde listas de reprodução para treinar a chamadas cruciais
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Botão de controlo fácil de utilizar
• Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm
• Som detalhado. Som de boa qualidade. Excelente isolamento de ruído passivo.
Seis horas de reprodução. Monitorização de frequência cardíaca.
• Monitor de frequência cardíaca incorporado.
• 6 horas de reprodução em funcionamento
• Classificação de resistência à água: IPX5. À prova de água e de transpiração.
• Carga rápida. Carregue durante 15 minutos e treine por mais uma hora
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Auriculares sem fios

Diafragmas de 6 mm/posterior fechada Auriculares, 6 horas de reprodução

Especificações
Design

Dimensões da embalagem

• Cor: Preto

Som
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Fechado
Tipo de magneto: NdFeB
Impedância: 16 ohm
Diâmetro da coluna: 6 mm
Sensibilidade: 95 dB
Diafragma: PET
Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz

Conetividade
•
•
•
•

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Versão Bluetooth: 5,0
Alcance máximo: Até 10 m
Microfone: Microfone incorporado

Funcionalidades

• Controlo do volume
• Gestão de chamadas: Atender/terminar chamada,
Rejeitar chamada
• Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada,
Chamada em Retenção, Rejeitar Chamada

Acessórios

• Cabo USB
• Capas: 3 tamanhos
• Manual de início rápido

• EAN: 48 95229 10086 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 15 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,069 kg
• Peso líquido: 0,0225 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,0465 kg

Embalagem interior

• Peso bruto: 0,255 kg
• GTIN: 2 48 95229 10086 6
• Embalagem interior (C x L x A):
11,5 x 10,3 x 16,2 cm
• Peso líquido: 0,0675 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 0,1875 kg

Tipo de pilha: Polímero de lítio
Recarregável
Tempo em espera: 100 horas
Tempo conv.: 6 h
Tempo de reprodução de música: 6 hr

3 almofadas amovíveis

Os auriculares têm três almofadas amovíveis em
borracha de tamanhos diferentes para criar um
isolamento perfeito.

6 horas de reprodução

Corra mais rápido. Salte mais alto. Pontapeie com
mais força. Até 6 horas de reprodução, mesmo
aquando da monitorização da sua frequência
cardíaca. Um único carregamento dura 2 horas.

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.

Embalagem exterior

Monitor de frequência cardíaca
incorporado.

Dimensões do produto

Classificação de resistência à água: IPX5.

• Peso bruto: 2,34 kg
• GTIN: 1 48 95229 10086 9
• Embalagem exterior (C x L x A):
24,8 x 22,1 x 34,5 cm
• Peso líquido: 0,54 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Tara: 1,8 kg
• Dimensões do produto (L x A x P): 8 x 8 x 3 cm
• Peso: 0,0145 kg

Potência
•
•
•
•
•

Destaques

UPC

• UPC: 8 40063 20053 1
•

Acompanhe a sua frequência cardíaca com o
monitor incorporado. Um sensor no auricular
monitoriza o seu batimento cardíaco com precisão.
Saberá quando ir ao limite e quando repousar, para
que obtenha os melhores resultados possíveis em
cada exercício. Compatível com aplicações de
monitorização de fitness grátis.
Estes auriculares desportivos têm uma classificação
de imersão IPX5, o que significa que são resistentes
à imersão prolongada. Transpire intensamente,
treine à chuva ou use-os no chuveiro.

Emparelhamento inteligente.

Os botões fáceis de usar permitem-lhe fazer uma
pausa na sua lista de música, atender chamadas e
ajustar o volume. Tudo sem tocar no seu
smartphone. Os auscultadores estão prontos para
emparelhar logo que ligar o Bluetooth. Após o
emparelhamento, memorizam o último dispositivo
com o qual foram emparelhados.

Abas laterais macias em borracha.

Os auriculares têm três almofadas amovíveis em
borracha de tamanhos diferentes para criar um
isolamento perfeito. As abas laterais flexíveis
adaptam-se de forma segura ao formato da sua
orelha. Independentemente da intensidade do seu
movimento, estes auriculares desportivos mantêmse onde precisa deles.

Botão de controlo fácil de utilizar

O botão de controlo fácil de utilizar faz com que seja
mais simples para as crianças atender uma chamada,
avançar uma faixa ou fazer uma pausa no que estão a
ouvir. Tudo sem tocar no smartphone. Os botões de
volume na base da proteção dos ouvidos são fáceis
de alcançar, tal como o botão da luz LED.

Som detalhado. Som de boa qualidade.

Ligue-se a um mundo de som límpido e natural com
diafragmas de 6 mm com sintonia precisa. Os seus
auscultadores desportivos foram concebidos
cuidadosamente para fornecer um som nítido e
extremamente detalhado, sem perder a naturalidade
– independentemente da música que está a ouvir.
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