
 

 

Philips
Trådlös over-ear-hörlur 
med Hi-Res Audio

40 mm högtalarelement/sluten 

baksida

TAH8505BK
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ådlös hörlur med aktiv brusreducering
r musiken, inte omgivningen. Du kan styra funktionen för aktiv brusreducering på dessa 
dlösa over-ear-hörlurar så att den passar din situation. Med 30 timmars speltid samt 
xibel snabbladdning klarar du hela resan

Känns bra. Ser bra ut. Spelar länge
• Aktiv brusreducering (ANC). Förlora dig själv, inte musiken
• 30 timmars spel- eller samtalstid (25 timmar med ANC på)
• Vikbar och kompakt design. Enkel förvaring
• Smidigt, justerbart huvudband. Mjuka öronkuddar

Älska det du hör
• 40 mm akustiska neodymelement. Detaljerat ljud
• Högupplöst ljud. Hör varenda detalj
• Line-in-kabelport för sladdanslutet lyssnande

Från spellista med fokus till viktiga samtal
• Snabbladdning. Ladda i 5 minuter och få 2 timmars speltid
• Snabbladdning. Ladda i 15 minuter och få 6 timmars speltid
• Pekkontroll. Svep och tryck för enkel kontroll
• Röstassistent. Hantera ditt liv i rörelse.
• Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud



 Varje resa. 30 timmars speltid
De här hörlurarna klarar allt på alla resor. En 
laddning tar bara två timmar. Du får 30 timmars 
speltid (eller samtalstid) med aktiv brusreducering av 
och 25 timmar med den på. Två nivåer av 
snabbladdning – Rapid Charge och Quick Charge – 
ger dig två eller sex timmars extra speltid.

Musik. Eller tystnad.
Lämna allt bakom dig med aktiv brusreducering. 
Stäng av ljudet från ett tåg eller ett livligt kontor med 
en knapptryckning. Om du är på språng kan du lyssna 
på musik och hålla koll på ljudet från gatan i 
medvetenhetsläget.

Perfekt inställd komfort
Perfekt inställda akustiska neodymelement ger djup 
bas och tydliga mellanregisterfrekvenser i allt från 
spellistor till poddsändningar. Mjuka öronkuddar 
täcker hela örat och skapar en förslutning som 
passivt isolerar externt ljud. Huvudbandet är lätt, 
mjukt och enkelt att justera – de här hörlurarna 
kommer inte att fastna i håret.

Flexibel design
De här trådlösa hörlurarna har mjuka lurar som kan 
vikas ihop på två sätt. Du kan vika ihop dem så att de 
blir platta, perfekt för förvaring i skrivbordslådan 
eller det medföljande fodralet. Eller kan du vika ihop 
dem platt och inåt, och på så sätt skapa ett kompakt 
paket som får plats i jackfickan eller väskan.

Högupplöst ljud
Klinkande pianon. Kraftfull rock. Oavsett vad du 
älskar gör hörlurar med högupplöst ljud att du hör 
varje ton. När de är kopplade till en högupplöst källa 
får du den fulla effekten av förlustfritt ljud som har 
spelats in med en högre samlingsfrekvens än cd-
skivor för ett verklighetstroget resultat.

Smart. Med ett tryck
Styr volymen genom att svepa uppåt eller nedåt på 
höljets pekkontrollpanel. Du kan aktivera och 
inaktivera aktiv brusreducering med en enda 
tryckning. Eller aktivera medvetenhetsläget och hör 
mer av världen omkring dig medan musiken 
fortsätter att spelas upp. Den inbyggda mikrofonen 
med ekoreducering ser till att ljudet förblir tydligt 
när du pratar.

Röstassistent
Hantera ditt liv utan att ta fram telefonen. Ett enkelt 
tryck på huvudbandet aktiverar röstassistenten. Du 
kan be den att öppna kalendern, läsa aviseringar från 
telefonen, ringa eller skicka meddelanden till vänner, 
hantera spellistor och mycket mer.
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Design
• Färg: Svart

Tillbehör
• USB-kabel
• Flygplansadapter
• Ljudkabel
• Resefodral

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 

Streamingformat: SBC
• Bluetooth-version: 5.0
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Parkerat samtal, Växla mellan två 

samtal, Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Växla 
mellan samtal och musik

Effekt
• Batterityp: Litiumpolymer
• Uppspelningstid för musik: 30 tim
• Laddningsbar
• Standby-tid: 200* timmar
• Samtalstid: 30 timmar

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET

• Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Magnettyp: Neodymium
• Maximal ineffekt: 30 mW
• Känslighet: 90 dB
• Högtalardiameter: 40 mm

Yttre kartong
• GTIN: 1 48 95229 11575 7
• Yttre kartong (L x B x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Bruttovikt: 2,608 kg
• Taravikt: 1,774 kg
• Bruttovikt: 5,750 lb
• Yttre kartong (L x B x H): 9,3 x 9,0 x 10,2 tum
• Nettovikt: 1,839 lb
• Nettovikt: 0,834 kg
• Taravikt: 3,911 lb

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 11575 0
• Bruttovikt: 0,75 kg
• Nettovikt: 0,278 kg
• Taravikt: 0,472 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,5 x 9,8 x 2,8 tum
• Bruttovikt: 1,653 lb
• Nettovikt: 0,613 lb
• Taravikt: 1,041 lb
•
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