Philips NULL
Trådlösa hörlurar

Aktiv brusreducering
Tunna och lätta
Multipoint-parning

TAH6506BK

Varje ögonblick. Varje dag.
De här otroligt smidiga trådlösa hörlurarna handlar bara om fokus. Var du än lyssnar gör
aktiv brusreducering att du kan uppslukas av musiken du gillar. Det är även enkelt att
multitaska – du kan para ihop med två enheter samtidigt.
Smidig design. Smidig kontroll.
• Fokusera på din musik. Aktiv brusreducering
• Tunn over-ear-design. Utmärkande utseende
• Bluetooth multipoint-anslutning. Arbeta bättre
• 30 timmars speltid. 25 med aktiv brusreducering
Lätt komfort för musik och samtal
• Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement
• Inbyggda kontroller. Tydliga samtal
• Aktivera enkelt telefonens röstassistent
Från hemmakontoret till pendlingen
• Ladda i 15 minuter, få två timmars extra speltid
• Enkel förvaring. Vikbar och kompakt design
• Kompatibel med en ljudkabel (3,5 mm-uttag)
• Medföljande mjukt fodral
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Trådlösa hörlurar

Aktiv brusreducering Tunna och lätta, Multipoint-parning

Specifikationer
Tillbehör
•
•
•
•

USB-kabel: USB-C-kabel
fodral
Snabbstartguide
Längd på 3,5 mm ljudkabel: 1,2 m

Anslutningar

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP,
Streamingformat: SBC
• Bluetooth-version: 5.0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• 3,5 mm hörlursuttag
• USB-C-laddning

Design

• Högtalardiameter: 32 mm
• Maximal ineffekt: 20 mW

Effekt

Batterityp: Litiumpolymer
Laddningsbar
Laddningstid: 2 tim
Musikuppspelningstid (ANC på): 25 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 30 timmar

Ljud

• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Känslighet: 112 dB (1 000 Hz)

Aktiv brusreducering

Förpackningens mått
•
•
•
•

•
•
•
•

Förpackningstyp: Låda
Antal produkter som medföljer: 1
Typ av hyllplacering: Hängande
Förpackningens mått (B x H x D):
18,5 x 22,5 x 4,5 cm
Bruttovikt: 0,293 kg
Nettovikt: 0,145 kg
Taravikt: 0,148 kg
EAN: 48 95229 11759 4

Yttre kartong

• Färg: Svart
•
•
•
•
•

Funktioner

•
•
•
•
•
•

Antal konsumentförpackningar: 3
Yttre kartong (L x B x H): 20,5 x 15,5 x 24 cm
Bruttovikt: 1,086 kg
Nettovikt: 0,435 kg
Taravikt: 0,651 kg
GTIN: 1 48 95229 11759 1

Vill du minska bruset när du är ute och rör på dig?
Interna mikrofoner i öronkåporna på de här trådlösa
over-ear-hörlurarna filtrerar bort det motorljud du
inte vill höra, så du kan njuta av låtarna du älskar.

Bluetooth multipoint

UPC

• UPC: 8 40063 20195 8

Produktstorlek

• Produktens mått (B x H x D): 16,5 x 19 x 3,8 cm
• Vikt: 0,145 kg
•

Effektivisera arbetsdagen. De här trådlösa hörlurarna
kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt –
och du kan växla mellan dem efter behov. Så att du
kan lyssna på musik från din bärbara dator och ta
emot samtal från telefonen.

30 timmars speltid

Med 30 timmars speltid från en laddning, eller 25
timmar när aktiv brusreducering är aktiverat, är de
här trådlösa on-ear-hörlurarna med dig hela dagen.
En fullständig laddning tar två timmar. Behöver du
extra laddning? 15 minuters laddning ger dig
ytterligare två timmars speltid.

Enkel kontroll och ihopparning

Med knapparna och en ratt på öronkåporna kan du
pausa spellistan, ta emot samtal, kontrollera volymen
och aktivera telefonens röstassistent. Samtalen är
tydliga och du kan para ihop hörlurarna med två
enheter samtidigt.

Enkel förvaring

Öronkåporna kan vridas så att hörlurarna kan vikas
ihop platt – perfekt för förvaring i skrivbordslådan.
Du kan också vika ihop dem inåt och skapa ett
kompakt paket som enkelt får plats i det medföljande
mjuka fodralet.
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* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende
på användningsförhållanden.

