
 

 

Philips
Trådlösa sporthörlurar

Tvättbara öronkuddar
Lätta och tåliga
IP55-klassning för damm-/
vattenskydd

TAA4216BK
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 här kraftfulla, lätta trådlösa on-ear-hörlurarna är gjorda för en aktiv livsstil. Borttagbara 
h tvättbara öronkuddsskydd ger en behaglig passform oavsett om du springer på 
bandet eller på stranden. 35 timmars speltid gör att du kan fortsätta lyssna.

Hörlurar i Go-serien. Robusta, coola, lätta.
• Använd längre. 35 timmars speltid
• För sport eller när du är på språng. Tvättbara öronkuddar
• IP55-klassning för damm-/vattenskydd
• Svalkande öronkåpor

Från träningsspellista till viktiga samtal
• Kraftfulla 40 mm-neodymelement
• Tydligt ljud och kraftfull bas
• Din musik förblir din. Design med sluten baksida
• Ladda i 15 minuter, få två timmars extra speltid

Från parken till gatan till stranden
• Enkel förvaring. Kompakt vikbar design
• Flerfunktionsknapp. Inbyggd mikrofon. Enkel ihopparning
• Kompatibel med en ljudkabel (3,5 mm-uttag)



 35 timmars speltid

Med 35 timmars speltid från en laddning är de här 
trådlösa on-ear-hörlurarna med dig när du tränar, 
och ännu längre. En fullständig laddning tar mindre än 
två timmar. Behöver du extra laddning? 15 minuters 
laddning ger dig ytterligare två timmars speltid.

Tvättbara öronkuddar

De mjuka öronkuddarna som andas är löstagbara för 
enkel rengöring och är fyllda med kylgel. Oavsett vad 
du gör när du använder de här hörlurarna i Go-
serien kan du alltid få dem att kännas fräscha igen!

IP55-klassning för damm-/vattenskydd

IP55-klassning innebär att hörlurarna passar lika bra 
i dammiga löpspår som i kraftigt regn. Hur hårt du än 
svettas – och vart du än går – kommer inget att 
stoppa dig!

Utformning med sluten baksida
Perfekt inställda 40 mm neodymelement ger dig bas 
som håller dig igång. Den slutna baksidan ger 
fantastisk passiv brusreducering. Du kan höja 
volymen utan att störa andra.

Kompakt vikbar design
Den eleganta designen ser snygg ut oavsett om du är 
på jakt efter ett nytt personbästa eller har kul på en 
weekendresa. Öronkåpor som viks inåt ger enkel 
förvaring.

Enkel kontroll och ihopparning
Med flerfunktionsknappen 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. När de har parats ihop 
minns de den senaste enheten de parats ihop med.

3,5 mm ljudport
Med ljudporten på 3,5 mm kan du ansluta de här 
sporthörlurarna direkt till kompatibla telefoner eller 
musikspelare. Perfekt när batteriet håller på att ta 
slut och du inte har möjlighet att ladda hörlurarna.
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Specifikationer
Ljud
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 40 mm
• Känslighet: 118 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Högtalar-typ: Dynamisk

Telekommunikation
• Mikrofon för samtal: 1 mikrofon

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
• Hörlursuttag: 3,5 mm
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Trådlös

Bekvämlighet
• Vattentät: IP55
• Typ av kontroller: Knapp
• Volymkontroll

Design
• Färg: Svart
• Ihopvikbara: Inåt
• Bärstil: On-ear
• Material i öronkopplingen: Tyg
• Öronpassform: On-ear
• Kåptyp: Sluten baksida

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 35 tim
• Samtalstid: 35 timmar
• Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (hörlurar): 350 mAh
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 2 timmar
• Antal batterier: 1 st
• Batterivikt (total): 6,75 g
• Laddningsbar

Tillbehör
• Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
• Snabbstartguide

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 48 95229 11756 0
• Bruttovikt: 1,282 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 22,1 x 18,5 x 25 cm
• Nettovikt: 0,714 kg
• Taravikt: 0,568 kg

Förpackningens mått
• EAN: 48 95229 11756 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 23,7 x 5,5 cm
• Bruttovikt: 0,363 kg
• Nettovikt: 0,238 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda
• Taravikt: 0,125 kg
• Typ av hyllplacering: Hängande

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 17,2 x 19,9 x 5 cm
• Vikt: 0,214 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20175 0
•
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