
 

 

Philips
Draadloze hoofdtelefoon 
voor over het oor

Ruisonderdrukking Pro
Google Assistant geïntegreerd
Bluetooth multipoint
Aanraakbediening

TAH9505BK
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piratie. Motivatie. Concentratie. Met uitstekende actieve ruisonderdrukking en helder 
luid voor gesprekken heeft deze draadloze over-ear koptelefoon alles wat u wilt. De 
lledig geïntegreerde Google Assistant geeft u handsfree vrijheid.

Superieure geluidskwaliteit, slank ontwerp
• Hybride actieve ruisonderdrukking. Kies zelf wat uw wilt horen
• Bewustzijnsmodus. Laat de wereld binnen wanneer dat nodig is
• Rond model voor over het oor. Slank design, fantastisch geluid
• Drivers van 40 mm. Diepe bastonen, gebalanceerd middenbereik. Heldere hoge tonen
• De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

De hele dag comfort voor muziek en telefoongesprekken
• 27 uur afspeeltijd (ANC aan/uit)*
• Oorkussens van memory foam. Aanraakbediening
• Heldere telefoongesprekken. Uiterst solide connectiviteit
• Geïntegreerd met de Google Assistent*

Ga volledig op in elke bron
• Maak verbinding met iedere bron. Draadloos of bekabeld
• Hi-Res Audio-certificering. Hoor elk detail
• Koppelen met één druk op de knop. Google Fast Pair*



 Hybride actieve ruisonderdrukking

Wanneer het nummer uw volledige aandacht 
verdient, kunt u met deze draadloze 
koptelefoon helemaal opgaan in de muziek. Eén 
externe microfoon en één interne microfoon 
filteren ruis van buitenaf eruit. Bedek de 
rechteroorschelp om de Bewustzijnsmodus te 
activeren en laat de wereld weer toe.

Slank design, fantastisch geluid

De ronde oorschelpen zorgen voor een 
stijlvolle look. De pasvorm voor over het oor 
zorgt voor een afdichting die extern geluid 
passief isoleert. Perfect afgestemde drivers van 
40 mm zorgen voor een diep basgeluid, een 
uitgebalanceerd middenbereik en 
sprankelende hoge frequenties.

App 'Philips Headphones'

Verbeter het basgeluid. Verminder hoge 
tonen. Met de Philips Headphones-app hebt u 

de controle over de muziek waar u naar 
luistert. Pas het niveau zelf aan of kies een 
vooraf ingestelde geluidsstijl. U kunt ook met 
één tik schakelen tussen vooraf ingestelde 
ANC-modi.

27 uur afspeeltijd*

Het maakt niet uit of ANC is in- of 
uitgeschakeld: u beschikt over 27 uur speeltijd 
met hetzelfde heldere, gedetailleerde geluid. 
Laad de koptelefoon 15 minuten op voor 5 uur 
extra speeltijd. Volledig opladen duurt 4 uur via 
de meegeleverde USB-C.

Oorkussens van memory foam

De zachte oorkussens en hoofdband zijn 
perfect voor lange luistersessies. U kunt 
aanraakbediening gebruiken voor muziek en 
oproepen, en met de knoppen op de 
rechteroorschelp kunt u ANC bedienen. De 
oorschelpen kunnen plat worden opgevouwen, 
voor gemakkelijk opbergen.

Heldere telefoongesprekken

Telefoongesprekken hebben helder geluid en u 
kunt met twee Bluetooth-apparaten tegelijk 
verbinding maken. Ideaal als u meldingen van 
uw telefoon wilt horen tijdens het streamen 
van podcasts via uw laptop. Google Fast Pairing 
voor Android-telefoons is beschikbaar.

Google Assistent*
Druk op de spraakknop om de Google 
Assistent of een andere spraakassistent te 
activeren. Met de volledig geïntegreerde 
Google Assistent kunt u volledig handsfree 
communiceren met uw telefoon. Laat 
meldingen aan u voorlezen, laat uw telefoon 
muziek afspelen en meer.

Maak verbinding met iedere bron
Met deze koptelefoon met Hi-Res Audio-
certificering kunt u helemaal opgaan in uw 
favoriete albums op uw smartphone, 
thuisinstallatie, TV of laptop. U kunt de 
afneembare kabel aansluiten op apparatuur 
met een hoge resolutie voor bedraad luisteren.

Google Fast Pair*
Met Google Fast Pair kunt u uw koptelefoon 
met één tik koppelen aan een compatibel 
Android-apparaat. Wanneer u de koptelefoon 
in de buurt van uw Android-apparaat houdt, 
wordt u automatisch gevraagd of u verbinding 
wilt maken.
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Geluid
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 40 mm
• Gevoeligheid: 103 dB (1 kHz)
• Frequentiebereik: 20 - 40.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
• Audio met hoge resolutie
• Type driver: Dynamisch

ANC-functies
• ANC (actieve ruisonderdrukking)
• ANC-technologie: Hybride, ANC Pro
• Bewustzijnsmodus
• Adaptieve ANC
• Microfoon voor ANC: 4 mic

Telecommunicatie
• Microfoon voor oproepen: 1 mic

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,0
• Ondersteunde codec: AAC, SBC
• Maximumbereik: Maximaal 10 m
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Afneembare kabel
• Multipoint-verbinding
• Type draadloze transmissie: Bluetooth
• Draadloos
• Hoofdtelefoonaansluiting: 2,5 mm

Comfort
• Philips Headphones ondersteund door de app
• Firmware-updates mogelijk
• Android fast pair
• Type bediening: Contact
• Volumeregeling

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

Vermogen
• Afspeeltijd (ANC uit): 27 uur*
• Afspeeltijd (ANC aan): 27 uur*
• Spreektijd: 27 uur

• Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer 
(ingebouwd)

• Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 900 mAh
• Oplaadtijd: 4 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten voor 5 uur
• Aantal batterijen: 1 x
• Batterijgewicht (totaal): 17,3 g
• Oplaadbaar

Spraakassistent
• Ondersteuning voor de spraakassistent
• Activering van de spraakassistent: Spraakbediening
• Compatibel met de spraakassistent: Google 

Assistent, Apple Siri

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

L=1,2 m
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Meegeleverde adapters: Vliegtuigadapter
• Overig: 1 draagkoffer
• Snelstartgids

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 1 48 95229 11191 9
• Brutogewicht: 2,6 kg
• Omdoos (L x B x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
• Nettogewicht: 0,876 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,724 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 11191 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

21,85 x 22,7 x 6,5 cm
• Brutogewicht: 0,766 kg
• Nettogewicht: 0,292 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,474 kg
• Verpakkingstype: Doos
• Type schap: Ophanging

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

17,01 x 9 x 18,92 cm
• Gewicht: 0,25 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20170 5
•

TAH9505BK/00

Specificaties
Draadloze hoofdtelefoon voor over het oor
Ruisonderdrukking Pro Google Assistant geïntegreerd, Bluetooth multipoint, Aanraakbediening

* Google is een handelsmerk van Google LLC. Google Fast Pair is niet 
beschikbaar in bepaalde talen en landen.

* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren 
afhankelijk van de staat van het apparaat.

http://www.philips.com

