
 

 

Philips
Draadloze 
sportkoptelefoon

Reflecterende Kevlar-kabel
Licht en duurzaam
IP57-bescherming tegen stof/
water

TAA3206BK
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tevig. Flexibel. Opvallend.
bruik ze altijd en overal — deze draadloze oordopjes blijven altijd op hun plek zitten. U kunt 
zen tussen oorhaakjes en oorclips voor een stevige of flexibele pasvorm. Dankzij het open 
estische ontwerp hoort u niet alleen de muziek, maar ook wat er om u heen gebeurt.

Stevig en licht.
• Voor sport of onderweg
• IP57 stof- en waterbestendig
• Val op. Reflecterende Kevlar-kabel
• Afneembare oorhaakjes. Zachte afneembare vleugeltips

Van workout-afspeellijst naar belangrijk telefoongesprek
• Krachtig geluid. Neodymium-drivers van 13,6 mm
• De oortjes zitten in het buitenoor
• Geïntegreerde bediening. Ingebouwde microfoon. Eenvoudig koppelen
• Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon

Voor in het park, op straat en op het strand
• Altijd en overal. 10 uur afspeeltijd
• Blijf alert. Open akoestiek
• 15 minuten opladen voor 1 uur extra afspeeltijd
• Raak uw koptelefoons nooit kwijt. Shirt-clip



 Afneembare oorhaakjes

Voor work-outs met lichte tot gemiddelde 
intensiteit zorgen de afneembare vleugeltips 
voor een stevige pasvorm. Als u klaar bent 
voor een intensievere sessie, schakelt u over 
naar de afneembare oorhaakjes! De oortjes 
hebben geen oordopjes, zodat u niets in uw 
gehoorgang voelt en u geen druk voelt.

Reflecterende Kevlar-kabel

Wat de dag ook brengt, deze hoofdtelefoon is 
overal klaar voor. Een reflecterende, duurzame 
Kevlar-kabel zorgt ervoor dat u altijd goed 
zichtbaar bent. De kabel is met een kledingclip 
aan uw trainingsgear bevestigd, zodat u geen 
last hebt van loshangende kabels.

IP57-bescherming tegen stof/water

Dankzij de IP57-beschermingsklasse tegen stof 
en water kan deze sporthoofdtelefoon zelfs de 

zwaarste training aan. Hebt u te veel van uw 
workout-afspeellijst genoten om te stoppen 
met luisteren? U kunt de hoofdtelefoon zelfs 
onder de douche gebruiken.

Eenvoudige bediening en koppeling
Met de bediening op de oordopjes kunt u uw 
afspeellijst pauzeren, oproepen beantwoorden, 
het volume regelen en de spraakassistent van 
uw telefoon activeren. De oordopjes zijn klaar 
om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt.

Open akoestiek
Perfect afgestemde neodymium-drivers van 
13,6 mm zorgen voor de aanstekelijke bas 
waarmee u niet te stoppen bent. Dankzij het 
open akoestisch ontwerp hoort u niet alleen 
uw muziek maar ook externe geluiden. U blijft 
alert tijdens uw training of wandeling in het 
park.

10 uur afspeeltijd
Met 10 uur afspeeltijd na één keer opladen 
kunt u deze draadloze koptelefoons werkelijk 
overal bij gebruiken. Volledig opladen duurt 
minder dan 2 uur. Hebt u een extra boost 
nodig? Met slechts 15 minuten opladen krijgt u 
een uur extra afspeeltijd.
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Kenmerken
Draadloze sportkoptelefoon
Reflecterende Kevlar-kabel Licht en duurzaam, IP57-bescherming tegen stof/water
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Geluid
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 13,6 mm
• Gevoeligheid: 106 dB (1 kHz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Type driver: Dynamisch

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,0
• Ondersteunde codec: SBC
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Type draadloze transmissie: Bluetooth
• Draadloos

Comfort
• Type bediening: Knop
• Waterbestendig: IP57

Ontwerp
• Kleur: Zwart
• Draagstijl: Oortelefoon
• Materiaal op het oor: Siliconen
• Oorpasvorm: Oortelefoon
• In-ear pasvorm: Oorhaken, Vleugeltip

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 10 uur
• Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 85 mAh
• Stand-bytijd levensduur van de batterij: 55 uur
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten gedurende 1 uur
• Aantal batterijen: 1 x
• Oplaadbaar

Accessoires
• Oordopjes: 1 paar

• Afneembaar oorhaakje: 1 paar
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Overig: Oorvleugeltjes in 2 maten
• Snelstartgids

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 37,5 x 21,8 x 24 cm
• Brutogewicht: 2,961 kg
• Nettogewicht: 0,84 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,121 kg
• GTIN: 1 48 95229 11757 7

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 18 x 10 x 10,8 cm
• Brutogewicht: 0,324 kg
• Nettogewicht: 0,105 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,219 kg
• GTIN: 2 48 95229 11757 4

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

9 x 1,8 x 8,0 cm
• Gewicht: 0,02 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Type schap: Ophanging
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,087 kg
• Nettogewicht: 0,035 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,052 kg
• EAN: 48 95229 11757 0

UPC
• UPC: 8 40063 20176 7
•
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Specificaties
Draadloze sportkoptelefoon
Reflecterende Kevlar-kabel Licht en duurzaam, IP57-bescherming tegen stof/water
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