Philips
Ægte trådløse
sportshovedtelefoner

Go-serien med in-ear-pasform
Pulsmåler
Ørekroge eller vingespidser
UV-rengøring

Træn smartere
Løb hurtigere. Hop højere. Disse ægte trådløse sportshovedtelefoner har aftagelige
ørekroge for at give en supersikker pasform. Motiverende lyd holder dig fokuseret, og den
indbyggede pulsmåler hjælper dig med at gøre din træning mere effektiv.
Hovedtelefoner i GO-serien. Sikre, uanset hvad der sker.
• Fleksibel pasform. Ørekroge eller vingespidser
• Lyt til din krop. Pulsmåler
• Træn hårdt, hold dig frisk. UV-rengøring
• IP57 støvtæt og vandtæt

TAA7306BK

Fra afspilningsliste til vigtigt opkald
• Find tilbage til virkeligheden, når du har brug for det. Opmærksomhedstilstand
• Skift mellem ørepropper efter behov. Monotilstand
• Lyd indstillet til sport. 9 mm neodymenheder
• Berøringsknapper. Indbygget mikrofon. Nem parring
Fra træningscenteret til gaden
• Magnetisk opladeretui. Op til 24 timers spilletid
• 6 timers spilletid på en enkelt opladning
• Oplad i 15 minutter, træn i en time mere
• Hold øje med dit træningsniveau og meget mere. Philips Headphones-app
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Vigtigste nyheder
Ørekroge eller vingespidser

UV-rengøring

hårdeste træning. Nyder du din
træningsafspilningsliste så meget, at du ikke kan
slukke? Nu kan du sågar holde
hovedtelefonerne tændt under bruseren. Når
du er færdig, og hovedtelefonerne er tørre,
skal du opbevare dem i det bløde bæreetui.
Nem styring og parring

Fleksible og aftagelige vingespidser sikrer
pasformen ved træning med lav til medium
intensitet. Når du er klar til et hårdere
træningspas, sikrer aftagelige ørekroge, at dine
ørepropper bliver på plads. Vælg farve på
ørekrog eller øreprop, så den passer til din
smag.

Pump jern. Giv den gas på løbebåndet. Uanset
hvordan du foretrækker dit endorfinsus, giver
disse hovedtelefoner dig frihed til at få sved på
panden! Når du er færdig, skal du blot sætte
øredelene i opladeretuiet, så fjerner en UVrengøringscyklus op til 99 % af bakterierne.
Opmærksomhedstilstand

Pulsmåler

Træn smartere takket være en pulsmåler, der
er kompatibel med populære fitness-apps og
Philips Headphone-appen. Hvis din valgte app
understøtter live-opdateringer, får du
pulsmålinger talt ind i dit øre, mens du træner.
Du ved, hvornår du skal øge intensiteten, og
hvornår du skal holde igen.

Vil du kunne høre dem, du træner med?
Aktivér Opmærksomhedstilstand, og tal uden
at fjerne dine hovedtelefoner. Hvis du har brug
for at besvare et opkald, kan du bruge en
enkelt øreprop til at tale med, og du kan skifte
mellem ørepropperne uden at gå glip af noget.
IP57 støv- og vandtætte

En IP57-klassificering betyder, at disse
sportshovedtelefoner kan klare selv den

Tryk på hovedtelefonerne for at sætte
afspilningslisten på pause, modtage opkald og
vække telefonens stemmeassistent.
Hovedtelefonerne er klar til at parre, i det
øjeblik du aktiverer Bluetooth. Når de er
parret, husker hovedtelefonerne den sidste
enhed, de blev parret med.
24 timers spilletid
Du får klar lyd, kraftfuld bas og 6 timers
spilletid – og det ultrabærbare opladningsetui
giver dig op til 18 timers ekstra spilletid. Har du
brug for et ekstra boost? En hurtig opladning
på 15 minutter giver dig endnu en times
spilletid.
Philips Headphones-app
Du kan bruge Philips Headphones-appen til at
holde øje med din puls, mens du træner, eller
til at få et sammendrag af træningspasset. Vil du
justere de lyde, du træner til? Du kan også
bruge appen til at forbedre bassen, nedtone
diskanten eller vælge mellem forudindstillede
lydtyper.

TAA7306BK/00

Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Go-serien med in-ear-pasform Pulsmåler, Ørekroge eller vingespidser, UV-rengøring

Specifikationer
Lyd
•
•
•
•
•
•

Impedans: 16 ohm
Højttalerdiameter: 9,2 mm
Følsomhed: 105 dB (1K Hz)
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Max. belastning: 5 mW
Enhedstype: Dynamisk

ANC-funktioner

• Opmærksomhedstilstand
• Mikrofon til opkald: 2 mikrofoner
• ENC-mikrofon

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,0
Understøttet codec: AAC, SBC
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Mikrofon: Indbygget mikrofon
Type af trådløs overførsel: Bluetooth
Trådløst

Komfort
•
•
•
•
•
•
•
•

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Firmwareopdateringer er mulige
Pulsmåling
UV-rengøring
Vandbestandighed: IP57
Monotilstand for TWS
Lydstyrke
Type af betjening: Føl

Design
•
•
•
•
•

Farve: Sort
Bærestil: In-ear
Ørekoblingsmateriale: Silikone
Ørestykke: In-ear
In-ear-monteringstype: Ørekrog, Silikonetop,
Vingespids

Strøm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stemmeassistent

• Understøttelse af stemmeassistent
• Aktivering af stemmeassistent: Stemmestyret
• Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri,
Google Assistant

Tilbehør

Telekommunikation

•
•
•
•
•
•
•

• Antal batterier: 3 stk.
• Batterivægt (i alt): 14,18 g
• Genopladelig

Musikspilletid: 6 +18 t
Taletid: 6 t
Batteritype (øreprop): Litiumpolymer (indbygget)
Batterikapacitet (øreprop): 55 mAh
Batteritype (opladeretui): Litiumpolymer
(indbygget)
Batterikapacitet (etui): 550 mAh
Batterilevetid på standby: 200 timer
Opladningstid: 2 t
Hurtig opladning: 15 min. giver 1 time

•
•
•
•
•
•
•
•

Karabinhage
Aftagelige ørekroge: 3 par
Aftagelige vingespidser: 3 par
Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
Opladeretui
Ørepropper: 3 par (S/M/L)
Andet: 1 stk. hårdt etui
Lynhåndbog

Indvendig emballage

• Antal forbrugeremballager: 3
• Indvendig emballage (L x B x H):
16 x 10,1 x 16,4 cm
• Bruttovægt: 0,847 kg
• Nettovægt: 0,423 kg
• Taravægt: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Yderemballage
•
•
•
•
•
•

Antal forbrugeremballager: 24
Ydre indpakning (L x B x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
Bruttovægt: 7,093 kg
Nettovægt: 3,384 kg
Taravægt: 3,709 kg
GTIN: 1 48 95229 11773 7

Produktmål

• Mål på produkt (B x H x D): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Vægt: 0,08 kg

Emballagens mål

•
•
•
•
•
•
•
•

Emballagetype: Kasse
Antal medfølgende produkter: 1
Type af hyldeplacering: Hængende
Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 17,3 x 5 cm
Bruttovægt: 0,261 kg
Nettovægt: 0,141 kg
Taravægt: 0,12 kg
EAN: 48 95229 11773 0

UPC

• UPC: 8 40063 20190 3
•

Udgivelsesdato
2022-06-29

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Version: 6.0.4

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

12 NC: 8670 001 73957
EAN: 48 95229 11773 0

www.philips.com

