
 

 

Philips
In-ear-sporthörlurar med 
mikrofon

15 mm högtalarelement för 

tydligt ljud

öronkroksdesign för säker 
passform
1,2 m kabellängd
IPX2-svettåliga

TAA1105WT
Från parken till gatan

Hitta ditt flow med de svettresistenta hörlurarna som matchar dina rörelser med tydligt 
ljud och kraftfull bas. Den flexibla öronkroksdesignen håller öronpluggarna på plats och 
den 1,2 meter långa sladden är perfekt för att ha telefonen i fickan.

Från parken till gatan
• Hörlurar som sitter kvar, oavsett hur du rör dig
• Flexibel, konturformad öronkrok för säker passform
• Klart ljud, kraftfull bas
• 15 mm neodymhögtalarelement och baskanaler

Säkra, bekväma, flexibla
• Skapade för dina träningsspellistor
• IPX2-svettåliga
• 1,2 m kabellängd

Enkla när du är på språng
• Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon
• Enkel kontroll för musik och samtal



 hörlurar som sitter kvar
Med de flexibla, konturformade öronkrokarna kan 
du justera de här lätta hörlurarna så att de sitter 
bekvämt och säkert. Du kan röra dig fritt utan att 
behöva oroa dig för att hörlurarna ska falla ut i det 
avgörande ögonblicket.

Klart ljud, kraftfull bas
Perfekt justerade neodymhögtalarelement på 15 mm 
ger klart ljud och baskanaler förbättrar basen. 
Öronpropparna sitter bekvämt i örat utan att skära 
in i hörselgången.

Enkel kontroll för musik och samtal
Njut av varje minut av dina favoritspellistor oavsett 
om du joggar på trottoarer eller i parkspår. Med den 
inbyggda fjärrkontrollen kan du styra spellistan, 
aktivera telefonens röstassistent och ta emot samtal 
utan att missa en enda takt.

Skapade för din träningsspellista
Kör hårdare – de här svettåliga IPX2-klassade 
sporthörlurarna klarar det. Kabeln på 1,2 meter når 
enkelt telefonen utan vara i vägen.
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 15 mm
• Känslighet: 96 dB (1 kHz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 5 mW
• Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Anslutningens legering: krompläterad

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Vattentät: IPX2
• Typ av kontroller: Knapp

Design
• Färg: Vit
• Öronpassform: In-ear
• In-ear-passform: Öronkrok, Öppen passform

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 10,6 x 8,6 x 16,7 cm
• Bruttovikt: 0,1785 kg
• Nettovikt: 0,05751 kg

• Taravikt: 0,12099 kg
• GTIN: 2 48 95229 11045 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 35,6 x 21,4 x 17,8 cm
• Bruttovikt: 1,61 kg
• Nettovikt: 0,46008 kg
• Taravikt: 1,14992 kg
• GTIN: 1 48 95229 11045 5

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 4 x 5,4 x 1,8 cm
• Vikt: 0,01917 kg

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,04583 kg
• Nettovikt: 0,01917 kg
• Taravikt: 0,02666 kg
• EAN: 48 95229 11045 8
• Förpackningstyp: Låda
• Typ av hyllplacering: Hängande

UPC
• UPC: 8 40063 20122 4
•

Specifikationer
In-ear-sporthörlurar med mikrofon
15 mm högtalarelement för tydligt ljud öronkroksdesign för säker passform, 1,2 m kabellängd, IPX2-svettåliga
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