
 

 

Philips
Trådlösa in-ear-hörlurar

8,2 mm-element/sluten baksida

In-ear

TAE4205BK

K
Gi
ba
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änn basen
llar du när basen kickar igång? Med de här trådlösa in-ear-hörlurarna får du kraftfullare 
s med en knapptryckning! Du får 10 timmars speltid, snabb laddning och mjuka 
gspetsar för en säker passform och bättre passiv brusreducering.

10 timmars speltid. Kraftfull bas.
• Kraftfulla 8,2 mm-neodymelement
• Basförstärkningsknapp. Kraftfullare bas omedelbart
• 10 timmars speltid. USB-C-laddning
• Snabbladdning. Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare 1,5 timmar

Bekväma
• Säkra, flexibla, bekväma
• Vingspetsar för säker passform. Bättre passiv brusreducering
• Ovalt akustiskt rör som sitter bekvämt i hörselgången
• Tre utbytbara gummiproppar

Från spellistor till samtal
• Kabeln till hörlurarna ligger bekvämt mot nacken
• Inbyggd fjärrkontroll. Växla enkelt från spellista till samtal
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheter automatiskt



 Basförstärkningsknapp

De här trådlösa hörlurarna har 8,2 mm 
neodymelement som ger klart ljud och mullrande 
bas. Om du vill ha mer trycker du bara på 
basförstärkningsknappen på fjärrkontrollen. Du 
kommer att märka skillnaden direkt.

10 timmars speltid

Du får 10 timmars speltid från 2 timmars laddning via 
USB-C. Om du har ont om ström räcker en 
snabbladdning på 15 minuter till ytterligare 1,5 
timmar. Den platta hörlurskabeln ligger bekvämt 
mot nacken oavsett om öronpropparna sitter i eller 
inte.

Säkra, flexibla, bekväma

Det ovala akustiska röret och de utbytbara 
öronpropparna ger en bekväm passform i örat. De 
mjuka vingspetsarna sitter bekvämt under örats kant, 
vilket ger en säker passform och bättre passiv 
brusreducering.

Inbyggd fjärrkontroll.

Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Allt utan att 
röra din smartphone. Smart Bluetooth-ihopparning 
innebär att de här hörlurarna kommer ihåg de 
senaste enheterna de parats ihop med.
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Specifikationer
Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: NdFeB
• Högtalardiameter: 8,2 mm
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Känslighet: 105 dB

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-version: 5.0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal

Tillbehör
• USB-kabel: USB-C-kabel

Effekt
• Batterityp: Litiumjon
• Laddningsbar
• Uppspelningstid för musik: 10 tim

Design
• Färg: Svart

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 10 x 2 x 4 cm
• Vikt: 0,016 kg

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Bruttovikt: 0,082 kg
• Nettovikt: 0,035 kg
• Taravikt: 0,047 kg
• EAN: 48 95229 10967 4
• Förpackningstyp: Kartong
• Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Nettovikt: 0,84 kg
• Taravikt: 1,948 kg
• GTIN: 1 48 95229 10967 1
• Bruttovikt: 2,788 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 42,2 x 22 x 21,2 cm

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,298 kg
• GTIN: 2 48 95229 10967 8
• Inre kartong (L x B x H): 10,2 x 10,1 x 17,5 cm
• Nettovikt: 0,105 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,193 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20088 3
•

* Det faktiska resultatet kan variera
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