
 

 

Philips
Trådlösa hörlurar med 
brusreducering

32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Helt hopvikbara

TABH305BK
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ssna på musik med fylligt och kraftfullt basljud. Stäng ute störande ljud tack vare aktiv 
usreducering (ANC). De här trådlösa on-ear-hörlurarna handlar helt och hållet om musiken 
 älskar. En enda laddning ger upp till 15 timmars speltid, även med ANC aktiverat.

Fyllig och kraftfull bas. Inga distraktioner.
• 15 timmars speltid med aktiv brusreducering (ANC) på
• 18 timmars speltid med ANC av
• Fyllig bas. 32 mm akustiska neodymelement
• Två timmars laddningstid via USB

Lätta att bära med sig. Lätta att ha på sig.
• Lätt och justerbart huvudband
• Mjuka öronkåpor som kan vinklas för maximal komfort
• Platt vikbar design för enkel förvaring i fickan eller väskan
• Den väger bara 145,5 g. Känn dig lätt. Lyssna tungt

Röststyrning. Musik eller samtal.
• Flerfunktionsknapp. Styr enkelt musik och samtal
• Med en dubbel knapptryckning aktiveras telefonens röstassistent



 15 timmars speltid (ANC på)
Aktiv brusreducering (ANC) ser till att tågets 
mullrande inte stör musiken. Vill du ha det tyst? Det 
enda du behöver göra är att aktivera ANC utan 
någon musik som spelas upp. Du får upp till 15 
timmars speltid med ANC på, och 18 timmars speltid 
med ANC av. Laddningstiden är bara 2 timmar via 
USB.

Upplev basen
Ta dansgolvet med dig. 32 mm akustiska 
neodymelement ser till att ljudet förblir klart och 
basen fyllig.

Enkel att använda
De här trådlösa on-ear-hörlurarna väger endast 
145,5 gram och gör att du enkelt kan ta med dig fyllig 
bas. Huvudbandet kan enkelt justeras och är så lätt 
att du knappt känner det. Öronkuddarna är mjuka 
och kan vinklas tills de känns precis rätt.

Lätta att flytta
Öronsnäckorna kan vikas ihop platt och vridas inåt 
för enkel förvaring i fickan eller väskan. Sedan är det 
bara att veckla ut dem och ta dem med dig.

Flerfunktionsknapp
Styr enkelt musik och samtal via 
flerfunktionsknappen. Gillar du inte det aktuella 
spåret? Hoppa över det med en lång tryckning. Vill 
du avvisa ett samtal och fortsätta lyssna? Det fixar du 
med en enkel knapptryckning.

Hej Siri! Hej Google!
Aktivera telefonens röstassistent med en dubbel 
knapptryckning. Be Siri eller Google-assistenten 
spela upp nästa spellista, ringa eller skicka 
meddelanden till vänner, kontrollera vädret och 
mycket mer.

18 timmars speltid (ANC av)
18 timmars speltid med ANC av. Laddningstiden är 
bara två timmar via USB.

Två timmars laddningstid via USB
Två timmars laddningstid via USB

Lätt och justerbart huvudband
Lätt och justerbart huvudband

Mjuka öronkuddar
Mjuka öronkåpor som kan vinklas för maximal 
komfort
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* Det faktiska resultatet kan variera
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Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: NdFeB
• Frekvensåtergivning: 9–21 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 32 mm
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Membran: PET
• Känslighet: 92 dB
• Typ: dynamisk

Anslutningar
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 4,2
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Parkerat samtal, Växla mellan två 

samtal, Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Växla 
mellan samtal och musik

Tillbehör
• Snabbstartguide
• USB-kabel

Effekt
• Batterityp: Litiumpolymer

• Standby-tid: 200 tim
• Samtalstid: 33* timmar
• Uppspelningstid för musik: 15* tim

Design
• Färg: Svart

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 16,5 x 18,5 x 4 cm
• Vikt: 0,1625 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 4,8 cm
• Bruttovikt: 0,292 kg
• Nettovikt: 0,188 kg
• Taravikt: 0,104 kg
• EAN: 48 95229 10059 6

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Bruttovikt: 1,091 kg
• Nettovikt: 0,564 kg
• Taravikt: 0,527 kg
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•
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