Philips NULL
Trådløse hovedtelefoner

40 mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Flad sammenfoldning

Her kommer bassen
Dæk dine ører til, og mærk bassen! Disse trådløse over-ear-hovedtelefoner har en knap til
forstærkning af bassen, så du kan få en dybere bas med et enkelt tryk. Du får op til 29 timers
spilletid, hurtig opladning og en bundsolid Bluetooth-forbindelse. Du går ikke glip af noget.
Fyldig og markant bas
• Kraftfulde 40 mm neodymenheder. Knap til BASS boost.
• Over-ear-design med lukket bagside. Fantastisk lydisolering.
• 29 timers spilletid. USB-C-opladning.
• Oplad i 15 minutter, få 4 timers ekstra spilletid

TAH5205BK

Maksimal komfort. Maksimal stil.
• Let, justerbar og polstret hovedbøjle
• Bløde ørepuder, der kan vinkles for maksimal komfort
• Iøjnefaldende, matte farver
• Kompakt foldedesign for nem opbevaring.
Nem tilslutning. Nem betjening.
• Multifunktionsknap. Betjen nemt musik og opkald
• Bundsolid Bluetooth-tilslutning. Nem betjening
• Aftageligt inline-kabel. Brug kabel, og bliv ved med at lytte.

TAH5205BK/00

Trådløse hovedtelefoner

40 mm enheder/lukket bagside Bluetooth®, Flad sammenfoldning

Specifikationer
Tilbehør

• Højttalerdiameter: 40 mm
• Følsomhed: 90 dB (1K Hz)

• 3,5 mm-lydkabel
• Lynhåndbog
• USB-kabel

Knap til BASS boost

Yderemballage

Tilslutningsmuligheder
•
•
•
•

Vigtigste nyheder

Mikrofon: Indbygget mikrofon
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-version: 5,0
Maks. rækkevidde: Op til 10 m

Komfort

•
•
•
•
•
•

Antal forbrugeremballager: 3
Ydre indpakning (L x B x H): 21,2 x 18,5 x 26,5 cm
Bruttovægt: 1,5 kg
Nettovægt: 0,69 kg
Taravægt: 0,81 kg
GTIN: 1 48 95229 10971 8

Produktmål

• Lydstyrke
• Opkaldsstyring: Opkald i venteposition, Besvar/
afslut opkald, Afvis opkald

• Mål på produkt (B x H x D): 18,5 x 19,5 x 4 cm
• Vægt: 0,21 kg

Design

•
•
•
•
•
•
•
•

• Farve: Sort

Strøm

• Batteritype: LI-polymer
• Genopladelig
• Musikspilletid: 29 t

Lyd

• Akustisk konstruktion: Lukket
• Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
• Impedans: 32 ohm

Emballagens mål

Emballagetype: Kasse
Antal medfølgende produkter: 1
Type af hyldeplacering: Hængende
Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 24 x 5,5 cm
Bruttovægt: 0,37 kg
Nettovægt: 0,23 kg
Taravægt: 0,14 kg
EAN: 48 95229 10971 1

Disse over-ear-hovedtelefoner har kraftfulde 40 mm
akustiske neodymenheder, der giver dig en klar lyd
og fyldig bas. Når du vil have mere, skal du blot
trykke på knappen til BASS boost, så vil du straks
kunne mærke forskellen.

29 timers spilletid

UPC

• UPC: 8 40063 20092 0
•

Du får op til 29 timers spilletid med en 2-timers
opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for
strøm, vil en hurtig 15 minutters opladning holde
musikken kørende i yderligere 4 timer. Det aftagelige
inline-kabel lader dig også bruge disse
hovedtelefoner kablet.

Let, polstret hovedbøjle

Disse on-ear-hovedtelefoner fås i elegante, matte
farver og har en polstret hovedbøjle, der er så let, at
du næsten ikke mærker den. De bløde ørepuder er
tydeligt markeret til venstre/højre øre og kan
vinkles, indtil de føles helt rigtige.

Kompakt foldedesign

Bliv opslugt af baslyden. Ørepuderne kan foldes fladt
og drejes indad, så de nemt kan opbevares i lommen
eller i en taske. De er lige til at folde og tage med på
farten.

Multifunktionsknap.

Kan du ikke lide et nummer? Spring det over med et
langt tryk. Vil du afvise et opkald? Det kan du gøre
med et enkelt tryk på en knap. Smart Bluetoothparring betyder, at disse øretelefoner husker de
sidste enheder, de blev parret med.
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* *Funktionernes tilgængelighed kan variere alt efter mobiltelefonens
kompatibilitet.

