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op sneller. Spring hoger. Deze True Wireless sportkoptelefoon heeft afneembare 
rhaken voor een superstevige pasvorm. Het energieke geluid houdt u geconcentreerd 
 met de ingebouwde hartslagmeter kunt u uw training afstemmen op uw lichaam.

Altijd veilig.
• Flexibele pasvorm met oorhaken of vleugeltips
• Luister naar uw lichaam met de hartslagmeter
• Train hard, blijf fris met UV-reiniging
• IP57 stof- en waterbestendig

Van workout-afspeellijst naar belangrijk telefoongesprek
• De bewustzijnsmodus: laat de wereld binnen wanneer dat nodig is
• De monomodus: schakel tussen uw oordopjes
• Geluid afgestemd op sport met neodymium-drivers van 9 mm
• Aanraakbediening, ingebouwde microfoon en eenvoudig koppelen

Perfect voor de sportschool en op straat
• Magnetische oplaadcase en tot 24 uur afspeeltijd
• 6 uur afspeeltijd met één keer opladen
• Laad 15 minuten op, train een uur extra
• Houd uw prestaties en meer bij met de Philips Headphones-app



 Oorhaakjes of vleugeltips

De flexibele, afneembare vleugeltips houden de 
oortelefoon stevig op z’n plek tijdens work-
outs met lichte tot gemiddelde intensiteit. 
Wanneer u een heftigere sessie wilt doen, 
zorgen de afneembare oorhaken ervoor dat 
uw oordopjes op hun plaats blijven zitten. Kies 
de kleur die bij uw stijl past voor uw oorhaken 
of vleugeltips.

Hartslagmeter

Train slimmer dankzij een hartslagmeter die 
compatibel is met populaire fitnessapps en de 
Philips Headphones-app. Als uw gekozen app 
live updates ondersteunt, worden 
hartslagmetingen tijdens het trainen in uw oor 
ingesproken. U weet wanneer u harder kunt 
gaan en wanneer u zich moet inhouden.

UV-reiniging

Ga flink gewichtheffen. Ga los op de loopband. 
Hoe u die endorfines ook wilt laten vrijkomen, 

deze oortelefoon geeft u de vrijheid om te 
zweten! Als u klaar bent, stopt u de oordopjes 
gewoon in de oplaadcase en de UV-
reinigingscyclus verwijdert tot 99% van de 
bacteriën.

Bewustzijnsmodus

Wilt u de andere mensen in de sportschool 
horen? Activeer de bewustzijnsmodus en voer 
een gesprek zonder uw koptelefoon af te 
zetten. Als u een oproep wilt aannemen, kunt 
u in de monomodus één oordopje gebruiken 
om te praten. U kunt ook tussen de oordopjes 
schakelen zonder dat u een woord hoeft te 
missen.

IP57-bescherming tegen stof/water

Dankzij de IP57-classificatie kan deze 
sportkoptelefoon zelfs de moeilijkste work-
outs aan. Geniet u zo van uw afspeellijst dat u 
niet wilt stoppen met luisteren? U kunt de 
koptelefoon zelfs onder de douche gebruiken. 
Als u klaar bent en de koptelefoon droog is, 
bergt u hem op in het zachte draagtasje.

Eenvoudige bediening en koppeling

Tik op de koptelefoon om uw afspeellijst te 
onderbreken, gesprekken aan te nemen of de 
spraakassistent van uw telefoon te activeren. 
De koptelefoon is klaar om te koppelen zodra 
u Bluetooth inschakelt. Nadat hij is gekoppeld, 
onthoudt hij het laatst gekoppelde apparaat.

24 uur afspeeltijd
U krijgt helder geluid, een krachtige bas en 6 
uur afspeeltijd. De ultradraagbare oplaadcase 
biedt bovendien tot 18 uur extra afspeeltijd. 
Hebt u een extra boost nodig? Met een korte 
oplaadtijd van 15 minuten hebt u nog een uur 
extra afspeeltijd.

App 'Philips Headphones'
U kunt de Philips Headphones-app gebruiken 
om uw hartslag tijdens uw training bij te 
houden of na de sessie een samenvatting te 
krijgen. Wilt u de geluiden waarmee u traint 
aanpassen? U kunt de app ook gebruiken om 
de lage tonen te versterken, hoge tonen te 
onderdrukken en een van de vooraf ingestelde 
geluidsstijlen te kiezen.
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Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 9,2 mm
• Gevoeligheid: 105 dB (1000 Hz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
• Type driver: Dynamisch

ANC-functies
• Bewustzijnsmodus

Telecommunicatie
• Microfoon voor oproepen: 2 microfoons
• ENC-microfoon

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

Comfort
• Philips Headphones ondersteund door de app
• Firmware-updates mogelijk
• Hartslagmeter
• UV-reiniging
• Waterbestendig: IP57
• Monomodus voor TWS
• Volumeregeling
• Type bediening: Contact

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

Vleugeltip

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 6 +18 uur
• Spreektijd: 6 uur
• Batterijtype (oordopje): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (oordopje): 55 mAh
• Batterijtype (oplaadetui): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (etui): 550 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): 14,18 g
• Oplaadbaar

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

Google Assistent

Accessoires
• Karabijnhaak
• Afneembaar oorhaakje: 3 paar
• Afneembare vleugeltips: 3 paar
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Oplaadcassette
• Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
• Overig: 1 harde etui
• Snelstartgids

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Binnendoos (L x B x H): 16 x 10,1 x 16,4 cm
• Brutogewicht: 0,847 kg
• Nettogewicht: 0,423 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,424 kg
• GTIN: 2 48 95229 11773 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
• Brutogewicht: 7,093 kg
• Nettogewicht: 3,384 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,709 kg
• GTIN: 1 48 95229 11773 7

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

7,3 x 5,3 x 3,5 cm
• Gewicht: 0,08 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Type schap: Ophanging
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 17,3 x 5 cm
• Brutogewicht: 0,261 kg
• Nettogewicht: 0,141 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,12 kg
• EAN: 48 95229 11773 0

UPC
• UPC: 8 40063 20190 3
•
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