
 

 

Philips
Trådlösa sporthörlurar

Hörlurar i Go-serien
Reflekterande kevlarkabel
Lätta och tåliga
IP57-klassning för damm-/
vattenskydd

TAA3206BK
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åliga. Flexibla. Synliga.
 här trådlösa hörlurarna sitter på plats där du vill ha dem! Du får en säker, flexibel 

ssform med flera olika öronkrokar eller vingspetsar. Designen med öppen akustik gör 
 du kan höra vad som händer omkring dig och din musik.

Hörlurar i Go-serien. Robusta och lätta.
• För träning eller när du är på språng
• Dammtålig och vattentät till IP57
• Se till att du syns. Reflekterande kevlarkabel
• Löstagbara öronkrokar. Mjuka, löstagbara vingar

Från träningsspellista till viktiga samtal
• Kraftfullt ljud. 13,6 mm-neodymelement
• Öronpropparna sitter i ytterörat
• Inbyggda kontroller. Inbyggd mikrofon. Enkel ihopparning
• Aktivera enkelt telefonens röstassistent

Från parken till gatan till stranden
• När som helst, var som helst. 10 timmars speltid
• Var medveten. Öppen akustik
• Ladda i 15 minuter, få 1 timmes extra speltid
• Tappa aldrig bort hörlurarna. Tröjklämma



 Löstagbara öronkrokar

För lätt till medelintensiv träning ger de löstagbara 
vingarna en säker passform. Byt till de löstagbara 
öronkrokarna när du är redo för ett tuffare pass! 
Öronpropparna har inga öronpluggar, så du kommer 
inte att känna något i hörselgången.

Reflekterande kevlarkabel

Oavsett vad dagen för med sig kan du lita på de här 
hörlurarna i Go-serien. En reflekterande, slitstark 
kevlarkabel gör att du alltid syns. En skjortklämma 
fäster sladden i träningskläder eller 
träningsutrustning så att du inte störs av fladdrande 
kablar.

IP57-klassning för damm-/vattenskydd

De här sporthörlurarna har IP57-klassning för 
damm- och vattenskydd och klarar de tuffaste 
träningspassen. Gillar du din träningsspellista för 
mycket för att sluta lyssna? Du kan ha hörlurarna på 
även i duschen.

Enkel kontroll och ihopparning
Med kontrollerna på öronpropparna kan du pausa 
spellistan, ta emot samtal, styra volymen och aktivera 
telefonens röstassistent. Hörlurarna är redo att 
paras ihop så fort du slår på Bluetooth.

Öppen akustik
Perfekt justerade 13,6 mm-neodymelement ger dig 
kraftfull bas som håller dig igång. Designen med 
öppen akustik gör att du kan höra både externt ljud 
och dina låtar. Du kan hålla koll på vad som händer 
runt dig när du tränar eller om du promenerar i 
parken.

10 timmars speltid
Med 10 timmars speltid från en laddning hänger de 
här trådlösa hörlurarna med på allt. En fullständig 
laddning tar mindre än två timmar. Behöver du extra 
laddning? 15 minuters laddning ger dig ytterligare en 
timmes speltid.
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Specifikationer
Ljud
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 13,6 mm
• Känslighet: 106 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Högtalar-typ: Dynamisk

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Codec som stöds: SBC
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Typ av trådlös överföring: Bluetooth
• Trådlös

Bekvämlighet
• Typ av kontroller: Knapp
• Vattentät: IP57

Design
• Färg: Svart
• Bärstil: In-ear
• Material i öronkopplingen: Silikon
• Öronpassform: In-ear
• In-ear-passform: Öronkrok, Vingspets

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 10 tim
• Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (hörlurar): 85 mAh
• Batteritid i standby: 55 timmar
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 1 timme
• Antal batterier: 1 st
• Laddningsbar

Tillbehör
• Öronsnäckor: Ett par
• Löstagbar öronkrok: Ett par
• Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
• Övrigt: 2 storlekar på öronvingar
• Snabbstartguide

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 37,5 x 21,8 x 24 cm
• Bruttovikt: 2,961 kg
• Nettovikt: 0,84 kg
• Taravikt: 2,121 kg
• GTIN: 1 48 95229 11757 7

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 18 x 10 x 10,8 cm
• Bruttovikt: 0,324 kg
• Nettovikt: 0,105 kg
• Taravikt: 0,219 kg
• GTIN: 2 48 95229 11757 4

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 9 x 1,8 x 8 cm
• Vikt: 0,02 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,087 kg
• Nettovikt: 0,035 kg
• Taravikt: 0,052 kg
• EAN: 48 95229 11757 0

UPC
• UPC: 8 40063 20176 7
•
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