
 

 

Philips
Trådlösa in-ear-
sporthörlurar

Inbyggd pulsmätare
Sex timmars speltid
Säker passform
IPX5 – vattentät och svettålig

TAA4205BK

T
Få
hjä
sp
räna smartare. I alla väder.
 ut mesta möjliga av din träning med de här vattentäta sporthörlurarna. Pulsmätaren 
lper dig att hitta din intensitet och uppiggande ljud ser till att du orkar fortsätta. Du kan 
åra dina framsteg i appen Philips Headphones.

Sporthörlurar med pulsmätare
• Träna smartare. Inbyggd pulsmätare
• Uppiggande ljud. 6 timmars speltid vid övervakning
• Snabbladdning. Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare en timme
• Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

Klart ljud, djup bas, enkel kontroll
• Kraftfulla 10 mm-neodymiumelement
• Stabil Bluetooth-anslutning. Enkel kontroll
• Inbyggd mikrofon. Tydliga samtal
• Aktivera enkelt telefonens röstassistent

Från gymmet till gatan
• IPX5-vattentät. Vattentät och svettsäker
• Den passform du vill ha. Öronkrokar och vingspetsar medföljer
• 3 utbytbara öronproppar av silikon
• Kevlar-sladd. Ligger bekvämt mot nacken



 Inbyggd pulsmätare
Registrera pulsen med den inbyggda pulsmätaren. En 
sensor i öronproppen registrerar din puls med 
precision. Du vet när du ska köra hårdare och när du 
ska vila. Kompatibel med öppna fitnessappar som 
Strava och Runkeeper samt appen Philips 
Headphones.

Uppiggande ljud
Spring snabbare. Hoppa högre. Sparka hårdare. Du 
får klart ljud, kraftfull bas och 6 timmars speltid – 
även när du mäter pulsen. En enda laddning tar 2 
timmar via USB-C, och en snabb 15-
minutersladdning ger dig ytterligare en timmes 
speltid.

Öronkrokar och vingspetsar
Använd de flexibla vingspetsarna i silikon som sitter 
säkert under örats kant. Du kan även välja 
öronkrokar som sitter bekvämt över örat. Ett urval 
av öronproppar som gör att du kan skapa den 
perfekta förslutningen i örat.

Philips Headphones-app
Du kan använda appen Philips Headphones för att 
mäta din puls när du tränar. Du kan även använda 
appen för att justera ljudet på den musik eller de 
poddsändningar du lyssnar på. Förstärk basen, tona 
ned diskanten eller välj bland förinställda ljudstilar.

IPX5-vattentät.
De här sporthörlurarna har IPX5-klassning, vilket 
innebär att de är spolsäkra. Svettas mycket, träna när 
det regnar eller bär dem i duschen.

Stabil anslutning
En stabil Bluetooth-anslutning gör att du inte missar 
musik när du är ute och springer. Med 
flerfunktionsknappen kan du pausa spellistor, ta 
emot samtal, justera volymen eller aktivera 
telefonens röstassistent.
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 10 mm
• Känslighet: 98 dB +/-3 dB (1 000 kHz)
• Maximal ineffekt: 5 mW
• Högtalar-typ: Dynamisk
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Typ av trådlös överföring: Bluetooth
• Trådlös

Bekvämlighet
• Philips Headphones-appsupport
• Vattentät: IPX5
• Pulsmätning
• Typ av kontroller: Knapp
• Volymkontroll

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

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 6 tim
• Samtalstid: 8 tim
• Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (hörlurar): 140 mAh
• Batteritid i standby: 160 timmar
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 1 timme
• Antal batterier: 1 st
• Batterivikt (total): 3 g
• Laddningsbar

Tillbehör
• Laddningskabel: USB-C-kabel
• Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
• Löstagbara vingspetsar: Ett par
• Snabbstartguide

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 12 x 10,5 x 16,7 cm
• Bruttovikt: 0,37 kg
• Nettovikt: 0,144 kg
• Taravikt: 0,226 kg
• GTIN: 2 48 95229 11046 9

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 43 x 24,8 x 18 cm
• Bruttovikt: 3,24 kg
• Nettovikt: 1,152 kg
• Taravikt: 2,088 kg
• GTIN: 1 48 95229 11046 2

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 5 x 5,9 x 2,8 cm
• Vikt: 0,022 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Förpackning
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Bruttovikt: 0,102 kg
• Nettovikt: 0,048 kg
• Taravikt: 0,054 kg
• EAN: 48 95229 11046 5

UPC
• UPC: 8 40063 20129 3
•

Specifikationer
Trådlösa in-ear-sporthörlurar
Inbyggd pulsmätare Sex timmars speltid, Säker passform, IPX5 – vattentät och svettålig
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