
 

 

Philips
Draadloze in-ear-
sporthoofdtelefoon

Flexibel tweerichtingsdesign
20 uur afspeeltijd
Heldere telefoongesprekken. 
Monomodus
IPX7-waterbestendig en 
zweetbestendig

TAA5205BK

A
Va
afn
u t
ltijd de pasvorm die u wilt
n 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, deze echte draadloze oordopjes hebben een 
eembaar oorhaakje, zodat u altijd de gewenste pasvorm heeft. Met de oplaadcase hebt 
ot wel 20 uur speeltijd en bovendien zijn de oordopjes IPX7-waterdicht.

Klaar voor u
• Gemaakt voor uw work-outs. Klaar voor uw dag
• IPX7-waterbestendig en -zweetbestendig
• Design met afneembare oorhaken. Voor de stijl die u wilt
• Keuze uit 3 kleurencombinaties

Klinkt goed. Voelt goed.
• Neodymium-drivers van 6 mm. Helder geluid met krachtige bas
• Verwisselbare siliconen oorcaps in 3 maten
• Heldere telefoongesprekken. Monomodus

Gebruiksvriendelijk
• Supersolide connectiviteit. Geïntegreerde bediening voor oordopjes
• Oplaadcase. Krijg tot 20 uur afspeeltijd
• 5 uur afspeeltijd met één keer opladen
• Laad de case 15 minuten op voor 1 uur extra



 Gemaakt voor uw work-outs

Drivers van 6 mm zorgen voor helder geluid 
met een krachtige bas. Van uw favoriete 
afspeellijsten tot podcasts en nog veel meer, 
geniet van uw dag met de de meest energieke 
muziek.

IPX7-waterbestendig

Deze True Wireless sporthoofdtelefoon is 
IPX7-geclassificeerd, wat betekent dat hij 

bestand is tegen volledige onderdompeling in 
water tot een diepte van 1 meter, gedurende 
maximaal 30 minuten. De hoofdtelefoon blijft 
op zijn plek, hoe veel u ook beweegt of welke 
vorm uw oren ook hebben.

Design met afneembare oorhaken

Of het nu gaat om hardlopen in het park of een 
superintensieve intervaltraining, het design met 
oorhaken zorgt dat deze hoofdtelefoon goed 
blijft zitten. U kunt kiezen uit drie verschillende 
maten siliconen oorcaps. De oorhaken kunnen 
worden verwijderd wanneer u niet aan het 
sporten bent.

Heldere telefoongesprekken. 
Monomodus
Draag ze allebei of juist maar één. In de 
monomodus kunt u via één oordopje praten en 
kunt u schakelen tussen oordopjes zonder ook 
maar een woord te missen. Ideaal als u een lang 
telefoongesprek voert.

Superstabiele connectiviteit
De Bluetooth-verbinding is stabiel en uw 
hoofdtelefoon kan worden gekoppeld zodra u 
deze uit de oplaadcase neemt. Met de knoppen 
op elk oordopje kunt u eenvoudig muziek en 
telefoongesprekken regelen.

Oplaadcase.
Een volledig opgeladen case geeft u 15 uur 
extra afspeeltijd. U krijgt 5 uur afspeeltijd na 
één keer opladen. Met een snelle oplaadbeurt 
van 15 minuten krijgt u een extra uur. Het 
duurt 2 uur om de case volledig op te laden via 
de meegeleverde USB-C-kabel.
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Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 6 mm
• Gevoeligheid: 111 dB (1000 Hz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
• Type driver: Dynamisch

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

Comfort
• Monomodus voor TWS
• Waterbestendig: IPX7
• Type bediening: Contact

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

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 5 +15 uur
• Spreektijd: 5 uur
• Batterijtype (oordopje): Lithium-ion (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (oordopje): 50 mAh
• Batterijtype (oplaadetui): Lithium-ion (ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (etui): 450 mAh
• Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 uur
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten gedurende 1 uur
• Aantal batterijen: 3 stuks
• Batterijgewicht (totaal): 13 g
• Oplaadbaar

Spraakassistent
• Ondersteuning voor de spraakassistent
• Activering van de spraakassistent: Spraakbediening
• Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, 

Google Assistent

Accessoires
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Oplaadcassette
• Afneembaar oorhaakje: 3 paar
• Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
• Snelstartgids
• Overig: Een set slotkapjes

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 14,4 x 10 x 16 cm
• Brutogewicht: 0,654 kg
• Nettogewicht: 0,3666 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2874 kg
• GTIN: 2 48 95229 11188 6

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 31 x 22 x 36 cm
• Brutogewicht: 5,6 kg
• Nettogewicht: 2,9328 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,6672 kg
• GTIN: 1 48 95229 11188 9

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

8,7 x 3,5 x 6 cm
• Kabellengte: 0 cm
• Gewicht: 0,087 kg

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,195 kg
• Nettogewicht: 0,1222 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0728 kg
• EAN: 48 95229 11188 2
• Verpakkingstype: Doos
• Type schap: Ophanging

UPC
• UPC: 8 40063 20162 0
•
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