Philips NULL
Auriculares sem fios

Diafragmas de 6 mm/posterior
fechada
Auriculares
6+18 horas de reprodução
Encaixe seguro

Esqueça os fios.
Treine livremente.
Estes auriculares desportivos verdadeiramente sem fios adoram praticar exercício consigo. A resistência
a salpicos IPX5 e a tecnologia de limpeza por UV permitem manter-se fresco, independentemente da
intensidade do treino. Obtenha até 24 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento
portátil.
Do ginásio para as ruas
• 3 almofadas amovíveis para um ajuste perfeito
• Abas laterais macias em borracha. Confortáveis e seguras.
• Isolamento perfeito: excelente isolamento passivo de ruído.

TAST702BK

Desde listas de reprodução para treinar a chamadas cruciais
• Diafragmas acústicos em neodímio de 6 mm
• Som detalhado. Graves decentes.
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth
• Toque no auricular para controlar a música e as chamadas
Treine intensamente. Mantenha-se fresco. Sinta-se livre.
• Obtenha até 24 horas de tempo de reprodução com o estojo
• Classificação de resistência à água: IPX5. À prova de água e de transpiração.
• Estojo de carregamento portátil. Vários carregamentos no seu bolso
• Carregamento rápido. Carregue durante 15 minutos e treine mais 1,5 horas.
• Limpeza UV. Coloque os auriculares no estojo de carregamento para efetuar a limpeza.
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Auriculares sem fios

Diafragmas de 6 mm/posterior fechada Auriculares, 6+18 horas de reprodução, Encaixe seguro

Especificações
Design

• Cor: Preto

Som
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Fechado
Tipo de magneto: NdFeB
Impedância: 16 ohm
Diâmetro da coluna: 6 mm
Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
Sensibilidade: 94 dB
Diafragma: PET

Destaques
Dimensões da embalagem

Abas laterais macias em borracha.

Embalagem interior

Isolamento perfeito.

• EAN: 48 95229 10085 5
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
9,5 x 17 x 5 cm
• Peso bruto: 0,237 kg
• Peso líquido: 0,091 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tara: 0,146 kg

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

Funcionalidades

Embalagem exterior

Conetividade

• Gestão de chamadas: Atender/terminar chamada,
Rejeitar chamada, Alternar entre chamada e
música

Acessórios
•
•
•
•

Cabo USB
Estojo de carregamento
Capas: 3 tamanhos
Manual de início rápido

Potência
•
•
•
•
•

Tipo de pilha: Polímero de lítio
Recarregável
Tempo em espera: 100 horas
Tempo conv.: 6+18 horas
Tempo de reprodução de música: 6+18 hr

GTIN: 2 48 95229 10085 9
Número de embalagens para o consumidor: 3
Peso bruto: 0,78 kg
Embalagem interior (C x L x A): 16 x 16 x 11 cm
Peso líquido: 0,273 kg
Tara: 0,507 kg

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.
Independentemente da intensidade do seu
movimento, estes auriculares desportivos mantêmse onde precisa deles. As abas laterais flexíveis
adaptam-se de forma segura ao formato da sua
orelha. As almofadas amovíveis em borracha
pequenas, médias e grandes permitem encontrar o
tamanho certo para si.

•
•
•
•

GTIN: 1 48 95229 10085 2
Número de embalagens para o consumidor: 24
Peso bruto: 6,837 kg
Embalagem exterior (C x L x A):
34 x 33,5 x 24,5 cm
• Peso líquido: 2,184 kg
• Tara: 4,653 kg

Emparelhamento inteligente.

Dimensões do produto

Toque no auricular

• Comprimento do cabo: 8 cm
• Dimensões do produto (L x A): 3,81 x 3,9 cm
• Peso: 0,064 kg

UPC

• UPC: 8 40063 20055 5
•

Os botões fáceis de usar permitem-lhe fazer uma
pausa na sua lista de música, atender chamadas, 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.
Os diafragmas acústicos em neodímio estão
perfeitamente afinados para produzir som detalhado
e graves fortes. Basta tocar no auricular para colocar
a lista de música em pausa e atender chamadas. Tudo
isto sem tocar no seu smartphone.

Obtenha até 24 horas de tempo de
reprodução

Coloque um estojo completamente carregado no
saco de ginásio e obtenha até 24 horas de tempo de
reprodução.

Classificação de resistência à água: IPX5.
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.

Estojo de carregamento portátil.

Vá ao ginásio. Faça-se à estrada. Estes auriculares
sem fios True são fornecidos com um estojo de
carregamento ultraportátil.

Limpeza UV.

Pode manter estes auriculares desportivos tão
novos como as suas batidas de treino. Basta colocar
os auriculares no estojo de carregamento e um ciclo
de limpeza UV remove as bactérias.
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