
 

 

Philips
Draadloze hoofdtelefoon

Actieve ruisonderdrukking
Slank en licht
Multipoint-koppeling

TAH6506BK
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lk moment. Elke dag.
 deze slanke, draadloze koptelefoon draait alles om focus. Dankzij actieve 
isonderdrukking kunt u helemaal opgaan in de muziek waar u van houdt, waar u ook luistert. 
kunt de koptelefoon met twee apparaten tegelijk koppelen voor eenvoudig multitasken.

Strak design. Naadloze bediening.
• Gericht op uw muziek. Actieve ruisonderdrukking
• Slank ontwerp voor over het oor. Opvallende vormgeving
• Bluetooth multipoint-connectiviteit. Beter werken
• 30 uur afspeeltijd. 25 met actieve ruisonderdrukking

Lichtgewicht comfort voor muziek en telefoongesprekken
• Krachtige neodymium-drivers van 32 mm
• Geïntegreerde bedieningselementen. Duidelijke gesprekken
• Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon

Van thuiskantoor tot onderweg
• 15 minuten opladen voor 2 uur extra afspeeltijd
• Eenvoudig opbergen. Opvouwbaar en compact ontwerp
• Compatibel met een audiokabel (aansluiting van 3,5 mm)
• Inclusief zacht opbergetui



 Actieve ruisonderdrukking

Wilt u geluid verminderen als u onderweg bent? De 
interne microfoons in de oorschelpen van deze 
draadloze over-ear-koptelefoon filteren het 
motorgeluid dat u niet wilt horen, zodat u vrij bent 
om bij uw favoriete muziek te zijn.

Bluetooth multipoint

Stroomlijn uw werkdag. U kunt deze draadloze 
koptelefoon koppelen met twee Bluetooth-
apparaten tegelijkertijd en daar naar wens tussen 
schakelen. Zo kunt u naar muziek luisteren vanaf uw 
laptop en oproepen aannemen vanaf uw telefoon.

30 uur afspeeltijd
Met 30 uur afspeeltijd na één keer opladen — of 25 
uur als u luistert met actieve ruisonderdrukking — 
kunt u deze draadloze on-ear-koptelefoon de hele 
dag gebruiken. Het duurt 2 uur om de batterij 
volledig op te laden. Hebt u een extra boost nodig? 
15 minuten opladen geeft u 2 uur extra afspeeltijd.

Eenvoudige bediening en koppeling
Met knoppen en een draaiknop op de oorschelpen 
kunt u uw afspeellijst pauzeren, oproepen aannemen, 
het volume regelen en de spraakassistent van uw 
telefoon activeren. Gesprekken zijn prettig en 
duidelijk, en u kunt uw koptelefoon met twee 
apparaten tegelijk koppelen.

Eenvoudig opbergen
De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat de 
koptelefoon plat kan worden opgevouwen. Ideaal 
voor het opbergen in de lade van uw kantoor. U kunt 
ze ook plat en naar binnen vouwen, waardoor een 
compacte bundel ontstaat die gemakkelijk in het 
meegeleverde zachte etui past.
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Kenmerken

* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren 
afhankelijk van de staat van het apparaat.
(ingebouwd) • UPC: 8 40063 20195 8
•

Geluid
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Gevoeligheid: 112 dB (1000 Hz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
• Type driver: Dynamisch

ANC-functies
• ANC (actieve ruisonderdrukking)
• ANC-technologie: FB
• Adaptieve ANC
• Microfoon voor ANC: 2 mic

Telecommunicatie
• Microfoon voor oproepen: 1 mic

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,0
• Ondersteunde codec: SBC
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Afneembare kabel
• Multipoint-verbinding
• Type draadloze transmissie: Bluetooth
• Draadloos
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm

Comfort
• Type bediening: Knop
• Automatisch uitschakelen

Ontwerp
• Kleur: Zwart
• Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
• Draagstijl: Hoofdband
• Oorpasvorm: Voor over het oor
• Type oorschelp:: Gesloten achterkant
• Materiaal oorkoppeling: Synthetisch leer

Vermogen
• Afspeeltijd (ANC uit): 30 uur
• Afspeeltijd (ANC aan): 25 uur
• Spreektijd: 30 uur
• Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer 

• Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 300 mAh
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten voor 2 uur
• Aantal batterijen: 1 x
• Batterijgewicht (totaal): 7,08 g
• Oplaadbaar

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

Google Assistent

Accessoires
• Audiokabel: Stereo-audiokabel van 3,5 mm, L=1,2 

m
• Opbergetui: 1 zachte tas
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Snelstartgids

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Omdoos (L x B x H): 20,5 x 15,5 x 24 cm
• Brutogewicht: 1,086 kg
• Nettogewicht: 0,435 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,651 kg
• GTIN: 1 48 95229 11759 1

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

18,5 x 22,5 x 4,5 cm
• Brutogewicht: 0,293 kg
• Nettogewicht: 0,145 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,148 kg
• EAN: 48 95229 11759 4

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

16,5 x 19 x 3,8 cm
• Gewicht: 0,145 kg
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