
 

 

Philips
Draadloze 
sportkoptelefoon

Wasbare oorkussens
Licht en duurzaam
IP55-bescherming tegen stof en 
water

TAA4216BK

B
u
De
De
loo
lijf actief. Voel 
 fris. Zing mee.
ze slijtvaste, lichte, draadloze on-ear-koptelefoons zijn gemaakt voor een actieve levensstijl. 
 verwijderbare en wasbare bedekking van de oorschelpen biedt comfort, of u nu op de 
pband rent of op het strand bent. Met 35 uur afspeeltijd blijft de muziek doorspelen.

Stevig, cool, licht.
• Ga verder. 35 uur speeltijd
• Voor sport of onderweg. Wasbare oorkussens
• IP55-bescherming tegen stof en water
• Verkoelende oorschelpen

Van workout-afspeellijst naar belangrijk telefoongesprek
• Krachtige neodymium-drivers van 40 mm
• Helder geluid en krachtige bas
• Alleen u hoort de muziek. Ontwerp met gesloten achterkant
• 15 minuten opladen voor 2 uur extra afspeeltijd

Voor in het park, op straat en op het strand
• Eenvoudig op te bergen. Compact, opvouwbaar ontwerp
• Multifunctionele knop. Ingebouwde microfoon. Eenvoudige koppeling
• Compatibel met een audiokabel (aansluiting van 3,5 mm)



 35 uur afspeeltijd

Met 35 uur afspeeltijd na één keer opladen kunt u 
deze draadloze on-ear-koptelefoon gebruiken 
tijdens uw training en nog veel meer. Volledig 
opladen duurt minder dan 2 uur. Hebt u een extra 
boost nodig? Met slechts 15 minuten opladen krijgt u 
2 uur extra afspeeltijd.

Wasbare oorkussens

De zachte, ademende oorkussens zijn afneembaar 
zodat u ze eenvoudig schoon kunt maken en ze zijn 
gevuld met verkoelende gel. Wat u ook doet als u 
deze koptelefoon draagt, u kunt hem altijd weer fris 
laten voelen!

IP55-bescherming tegen stof en water

Dankzij de IP55-classificatie werkt uw koptelefoon 
net zo goed op stoffige paden als in de stromende 
regen. Hoe veel u ook zweet en waar u ook naartoe 
gaat, niets houdt u tegen!

Ontwerp met gesloten achterkant
Perfect afgestemde neodymium-drivers van 40 mm 
zorgen voor de bas zodat u in beweging kunt blijven. 
De gesloten achterkant zorgt voor een uitstekende 
passieve geluidsisolatie. U kunt uw muziek laten 
knallen zonder anderen tot last te zijn.

Compact, opvouwbaar ontwerp
Het slanke ontwerp ziet er geweldig uit, of u nu een 
persoonlijk record wil neerzetten of zich vermaakt 
tijdens een weekendje weg. Dankzij de naar binnen 
opvouwbare oorschelpen kunt u de koptelefoon 
eenvoudig opbergen.

Eenvoudige bediening en koppeling
Met de multifunctionele knop kunt u uw afspeellijst 
pauzeren, oproepen beantwoorden, het volume 
bepalen en de spraakassistent van uw telefoon 
activeren. De koptelefoon is klaar om te koppelen 
zodra u Bluetooth inschakelt. Nadat hij is gekoppeld, 
onthoudt hij het laatst gekoppelde apparaat.

Audiopoort van 3,5 mm
Met de audiopoort van 3,5 mm kunt u deze 
sportkoptelefoon rechtstreeks aansluiten op 
compatibele telefoons of muziekspelers. Perfect 
voor de momenten waarop de batterij bijna leeg is 
en u uw koptelefoon niet kunt opladen.
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Specificaties
Geluid
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Gevoeligheid: 118 dB (1 kHz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Type driver: Dynamisch

Telecommunicatie
• Microfoon voor oproepen: 1 mic

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,0
• Ondersteunde codec: SBC
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Type draadloze transmissie: Bluetooth
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Draadloos

Comfort
• Waterbestendig: IP55
• Type bediening: Knop
• Volumeregeling

Ontwerp
• Kleur: Zwart
• Opvouwbaar ontwerp: Naar binnen
• Draagstijl: Voor op het oor
• Materiaal op het oor: Textiel
• Oorpasvorm: Voor op het oor
• Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 35 uur
• Spreektijd: 35 uur
• Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 350 mAh
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten voor 2 uur
• Aantal batterijen: 1 x
• Batterijgewicht (totaal): 6,75 g
• Oplaadbaar

Accessoires
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Snelstartgids

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 1 48 95229 11756 0
• Brutogewicht: 1,282 kg
• Omdoos (L x B x H): 22,1 x 18,5 x 25 cm
• Nettogewicht: 0,714 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,568 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 11756 3
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 23,7 x 5,5 cm
• Brutogewicht: 0,363 kg
• Nettogewicht: 0,238 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Gewicht van de verpakking: 0,125 kg
• Type schap: Ophanging

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

17,2 x 19,9 x 5 cm
• Gewicht: 0,214 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20175 0
•

Publicatiedatum  
2022-10-07

Versie: 8.2.3

12 NC: 8670 001 73894
EAN: 48 95229 11756 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Draadloze sportkoptelefoon
Wasbare oorkussens Licht en duurzaam, IP55-bescherming tegen stof en water
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