
 

 

Philips
Hi-Res draadloze over-ear 
koptelefoon

40 mm drivers/gesloten 

achterkant

TAH8505BK
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raadloze hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking
ister naar uw muziek, niet naar de regen. U kunt de functie Active Noise Cancelling (actieve 
sonderdrukking) op deze draadloze koptelefoon voor over het oor aanpassen aan uw situatie. 
t een speelduur van 30 uur en flexibel snel opladen bent u helemaal klaar voor de reis

Voelt goed aan. Ziet er goed uit. Speelt lang door
• Active Noise Canceling (ANC). Ga helemaal op in de muziek
• 30 uur afspeel- of gesprekstijd (25 uur met ANC aan)
• Plat en compact op te vouwen. Eenvoudig opbergen
• Gladde, verstelbare hoofdband. Zachte oorkussens die uw hele oor bedekken

Geniet van wat u hoort
• Akoestische neodymium-drivers van 40 mm zorgen ervoor dat u elk geluid kunt horen
• Audio met hoge resolutie. Hoor elk detail
• Poort voor line-in-kabel om via een kabel te luisteren

Van favoriete afspeellijst tot belangrijk telefoongesprek
• Snel opladen. 5 minuten opladen, 2 uur afspeeltijd
• Snel opladen. 15 minuten opladen voor 6 uur afspelen
• Bediening via aanraking. Swipe, tik en houd vast voor eenvoudige bediening
• Spraakassistent. Eenvoudige bediening onderweg
• Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid



 Elke reis. 30 uur afspeeltijd
Deze koptelefoon staat altijd tot uw dienst, waar u 
ook heen gaat. Eén keer opladen duurt slechts 2 uur 
en een volledig opgeladen koptelefoon biedt 30 uur 
afspeel- of gesprekstijd zonder ruisonderdrukking, 
en 25 uur met de ruisonderdrukking ingeschakeld. 
Dankzij Rapid Charge en Quick Charge, profiteert u 
respectievelijk van 2 of 6 uur extra afspeeltijd.

Muziek. Of stilte.
Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een 
druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld 
van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg 
bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk 
alert blijven op het geluid op straat met behulp van 
de bewustzijnsmodus.

Perfect afgestemd comfort
Van afspeellijst tot podcast, de perfect afgestelde 
akoestische neodymium-drivers bieden een diep 
basgeluid en heldere middentonen. De zachte 
oorkussen bedekken uw hele oor, waardoor extern 
geluid wordt geïsoleerd. De lichte hoofdband is 
eenvoudig verstelbaar en glad: uw haar raakt dus niet 
meer vast in uw koptelefoon.

Flexibel ontwerp
Deze draadloze koptelefoon heeft zachte 
oorschelpen die slim in twee richtingen kunnen 
worden opgevouwen. U kunt ze plat opvouwen, 
ideaal om ze op te bergen in een lade of in de 
bijgevoegde opberghoes. U kunt ze ook plat en naar 
binnen vouwen, waardoor een compact pakketje 
ontstaat dat in jaszakken en tassen past.

Audio met hoge resolutie
Prachtige pianomuziek. Heftige rock. Waar u ook 
van houdt, met deze koptelefoon kunt u de volledige 
impact van elke noot voelen. Indien aangesloten op 
een bron met hoge resolutie, kunt u optimaal 
profiteren van geluid zonder kwaliteitsverlies, 
opgenomen met een hogere samplingfrequentie dan 
CD's, voor een briljant en levensecht resultaat.

Slim. Met slechts één druk op de knop
U kunt het volume regelen door omhoog of omlaag 
te swipen op het bedieneningspaneel op de 
behuizing. U kunt met één tik de Active Noise 
Canceling activeren of deactiveren. U kunt ook de 
bewustzijnsmodus inschakelen om meer van de 
wereld om u heen te horen terwijl de muziek blijft 
spelen. De ingebouwde microfoon met echo-
onderdrukking zorgt voor een helder geluid als u 
praat.

Spraakassistent
Bedien uw telefoon zonder hem op te pakken. Een 
simpele aanraking op de nekband activeert de 
spraakassistent. U kunt uw agenda laten openen, 
meldingen van uw telefoon laten voorlezen, bellen of 
berichten naar vrienden verzenden, afspeellijsten 
beheren en nog veel meer.
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Ontwerp
• Kleur: Zwart

Accessoires
• USB-kabel
• Vliegtuigadapter
• Audiokabel
• Reisetui

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 

Streaming-indeling: SBC
• Bluetooth-versie: 5,0
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Comfort
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Gesprek in wacht, Schakelen 

tussen 2 gesprekken, Oproep aannemen/
beëindigen, Oproep weigeren, Schakelen tussen 
muziek en gesprekken

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Afspeeltijd muziek: 30 uur
• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 200* uur
• Spreektijd: 30 uur

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Diafragma: PET

• Frequentiebereik: 7 - 40.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Magneettype: Neodymium
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Gevoeligheid: 90 dB
• Diameter van luidspreker: 40 mm

Omdoos
• GTIN: 1 48 95229 11575 7
• Omdoos (L x B x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Brutogewicht: 2,608 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,774 kg
• Brutogewicht: 5,750 lb
• Omdoos (L x B x H): 9,3 x 9,0 x 10,2 inch
• Nettogewicht: 1,839 lb
• Nettogewicht: 0,834 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,911 lb

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 11575 0
• Brutogewicht: 0,75 kg
• Nettogewicht: 0,278 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,472 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,5 x 9,8 x 2,8 inch
• Brutogewicht: 1,653 lb
• Nettogewicht: 0,613 lb
• Gewicht van de verpakking: 1,041 lb
•

Specificaties
Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
40 mm drivers/gesloten achterkant

http://www.philips.com

