
 

 

Philips
Trådlösa in-ear-
sporthörlurar

Flexibel tvåvägsdesign
20 timmars speltid
Tydliga samtal. Monoläge
IPX7 – vattentät och svettålig

TAA5205BK

A
Frå
ha
up
lltid den passform du vill ha
n morgonrundan till eftermiddagar på kontoret. De här true wireless-öronpropparna 

r en borttagbar öronkroksdesign så att du kan använda den passform du vill ha. Du får 
p till 20 timmar speltid med laddningsfodralet och de är IPX7-vattentäta.

Redo för dig
• Gjorda för dina träningspass. Redo för dagen
• IPX7-vattentät och svettålig
• Löstagbar öronkroksdesign. För den stil du vill ha
• Välj mellan tre färger

Låter bra. Känns bra.
• 6 mm-neodymiumelement. Klart ljud med kraftfull bas
• Utbytbara öronproppar i silikon i tre storlekar
• Tydliga samtal. Monoläge

Lättanvänd
• Stabil anslutning. Integrerade kontroller för öronsnäckor
• Laddningsfodral. Få upp till 20 timmars speltid
• 5 timmars speltid från en laddning
• Ladda i 15 minuter för att få 1 extra timme



 Gjorda för dina träningspass

6 mm-element ger ett klart och tydligt ljud med 
kraftfull bas. Lyssna på de ljud som håller dig igång 
under dagen – från dina favoritspellistor till 
poddsändningar och mycket mer.

IPX7-vattentät

De här true wireless-sporthörlurarna är IPX7-
klassade, vilket innebär att de klarar en total 
nedsänkning i vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 
minuter. De sitter på plats oavsett hur mycket du 
svettas eller vilken form dina öron har.

Löstagbar öronkroksdesign

Oavsett om det är en löprunda i parken eller ett 
episkt HIIT-pass ser öronkroksdesignen till att 
hörlurarna sitter tätt och säkert. Du kan välja mellan 
tre olika storlekar på öronpropparna i silikon och 
öronkrokarna kan tas bort när du inte tränar.

Tydliga samtal. Monoläge
Använd båda eller bara en. I monoläget kan du 
använda en enda öronpropp för att prata, och du kan 
växla mellan öronpropparna utan att missa ett enda 
ord. Perfekt om du sitter i ett långt samtal.

Stabil anslutning
Bluetooth-anslutningen är stabil och hörlurarna är 
klara att parkopplas så fort du tar ut dem ur 
laddningsfodralet. Kontrollerna på varje öronpropp 
gör det enkelt att styra musik och samtal.

Laddningsfodral.
Ett fulladdat fodral ger dig 15 timmars extra speltid. 
Du får 5 timmars speltid med en enda laddning, och 
en snabb 15-minutersladdning ger dig en extra 
timme. Det tar 2 timmar att ladda fodralet helt via 
den medföljande USB-C-kabeln.
TAA5205BK/00

Funktioner
Publiceringsdatum  
2023-02-12

Version: 8.0.2

12 NC: 8670 001 69488
EAN: 48 95229 11188 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 6 mm
• Känslighet: 111 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 5 mW
• Högtalar-typ: Dynamisk

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

Bekvämlighet
• Monoläge för TWS
• Vattentät: IPX7
• Typ av kontroller: Vidrör

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

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 5+15 tim
• Samtalstid: 5 tim.
• Batterityp (öronpropp): Litiumjon (inbyggt)
• Batterikapacitet (öronpropp): 50 mAh
• Batterityp (laddningsfodral): Litiumjon (inbyggt)
• Batterikapacitet (fodral): 450 mAh
• Batteritid i standby: 200 tim.
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 minuter i 1 timme
• Antal batterier: 3 delar
• Batterivikt (total): 13 g
• Laddningsbar

Röstassistent
• Stöd för röstassistent

• Aktivering av röstassistent: Röststyrd
• Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google 

Assistent

Tillbehör
• Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
• Laddare
• Löstagbar öronkrok: 3 par
• Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
• Snabbstartguide
• Övrigt: Ett par låsskydd

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Inre kartong (L x B x H): 14,4 x 10 x 16 cm
• Bruttovikt: 0,654 kg
• Nettovikt: 0,3666 kg
• Taravikt: 0,2874 kg
• GTIN: 2 48 95229 11188 6

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 31 x 22 x 36 cm
• Bruttovikt: 5,6 kg
• Nettovikt: 2,9328 kg
• Taravikt: 2,6672 kg
• GTIN: 1 48 95229 11188 9

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 8,7 x 3,5 x 6 cm
• Kabellängd: 0 cm
• Vikt: 0,087 kg

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Bruttovikt: 0,195 kg
• Nettovikt: 0,1222 kg
• Taravikt: 0,0728 kg
• EAN: 48 95229 11188 2
• Förpackningstyp: Förpackning
• Typ av hyllplacering: Hängande

UPC
• UPC: 8 40063 20162 0
•
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