
 

 

Philips
Draadloze on-ear-
koptelefoon voor kinderen

Draadloze on-ear-koptelefoon

Verlichte oorschelpen
Ouderlijk toezicht via app
Volume beperkt tot 85 dB

TAK4206BL
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 fleuren hun eigen stijl op met deze sterke, flexibele on-ear-koptelefoons! Er zit 
urrijke verlichting in de panelen in de oorschelpen en het maximale volume is 85 dB. 
uders kunnen het volume en de speeltijd beheren via de Philips Headphones-app.

Leuk. Funky. Veilig voor jonge oren.
• Geen kabels, geen wirwar. 28 uur afspeeltijd
• Volume beperkt tot 85 dB*
• Altijd veilig, altijd leuk. Beveiligingsniveaus voor kinderen
• Funky, kleurrijk verlichte panelen in de oorschelpen

Speelt waar u speelt
• Kindvriendelijk comfort
• Eenvoudige bediening. Van muziek tot gesprekken
• Helder geluid uit 32 mm drivers

Klaar voor u
• Eenvoudig opbergen. Opvouwbaar en compact ontwerp
• Compatibel met een audiokabel (aansluiting van 3,5 mm)
• Aangepaste geluidsregeling en meer. Philips Headphones-app



 28 uur afspeeltijd

Kinderen zullen deze draadloze on-ear-
koptelefoon geweldig vinden, of ze nu 
onderweg zijn, achter een scherm zitten of 
huiswerk maken! Ze krijgen 28 uur afspeeltijd 
na één keer opladen, en volledig opladen duurt 
2 uur. Een snelle boost van 15 minuten zorgt 
voor 2 uur extra afspeeltijd.

Beveiligingsniveaus voor kinderen

Deze koptelefoon is speciaal ontworpen om 
jonge oren te beschermen en beschikt over 

akoestische drivers van 32 mm die zijn beperkt 
tot 85 dB. Ouders kunnen een maximaal 
volume en limieten voor de speeltijd instellen 
in de Philips Headphones-app. U kunt 
ontspannen terwijl zij genieten.

Verlichte oorschelpen

De oorschelpen hebben panelen die oplichten 
voor een extra funky stijl. U kunt kiezen uit 
vier varianten: rood, groen, blauw of een 
combinatie van alle drie! Druk gewoon op de 
knop op de oorschelp om door de lichtopties 
te bladeren.

Kindvriendelijk comfort
De zachte oorkussens en een zachte 
hoofdband zorgen voor een comfortabele 
ervaring voor de kinderen, of ze nu naar 
muziek luisteren of naar hun favoriete 
YouTube-sterren kijken. De flexibele 
hoofdband past zich gemakkelijk aan.

Eenvoudig
Met de knoppen kunnen kinderen eenvoudig 
zelfstandig muziek en gesprekken bedienen. De 
koptelefoon is klaar om te koppelen zodra u 
Bluetooth inschakelt. Nadat hij is gekoppeld, 
onthoudt hij het laatst gekoppelde apparaat.

Eenvoudig opbergen
Deze draadloze on-ear-koptelefoon voor 
kinderen heeft een slim ontwerp dat in twee 
richtingen kan worden opgevouwen. U kunt ze 
plat opvouwen, ideaal om ze op te bergen in 
een slaapkamerlade. U kunt ze ook plat en naar 
binnen vouwen, waardoor een compacte 
bundel ontstaat die in zakken en tassen past.

Audiopoort (aansluiting van 3,5 mm)
Met de audiopoort van 3,5 mm kunnen 
kinderen hun koptelefoon rechtstreeks 
aansluiten op hun smartphone of gameconsole.

App 'Philips Headphones'
Met de Philips Headphones-app kunt u 
volumebeperkingen instellen en ook de 
afspeeltijd per dag of per week beperken. Een 
spraakopdracht waarschuwt uw kind als zijn/
haar tijdslimiet is bereikt en de app kan het 
volume automatisch verlagen als het te hoog 
wordt.
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Kenmerken
Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Draadloze on-ear-koptelefoon Verlichte oorschelpen, Ouderlijk toezicht via app, Volume beperkt tot 85 dB
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Geluid
• Impedantie: 32 ohm
• Diameter van luidspreker: 32 mm
• Gevoeligheid: 83 dB (1 kHz)
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Type driver: Dynamisch

Telecommunicatie
• Microfoon voor oproepen: 1 mic

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

Comfort
• Philips Headphones ondersteund door de app
• Firmware-updates mogelijk
• Type bediening: Knop
• Volume beperkt (tot maximaal 85 dB)
• Volumeregeling

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

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 28 uur
• Spreektijd: 25 uur
• Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer 

(ingebouwd)
• Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 240 mAh
• Oplaadtijd: 2 uur
• Korte oplaadtijd: 15 minuten voor 2 uur
• Aantal batterijen: 1 x
• Batterijgewicht (totaal): 5,4 g
• Oplaadbaar

Accessoires
• Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm
• Snelstartgids

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 1 48 95229 11754 6
• Brutogewicht: 1,003 kg
• Omdoos (L x B x H): 21,3 x 17 x 24 cm
• Nettogewicht: 0,465 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,538 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 11754 9
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Brutogewicht: 0,265 kg
• Nettogewicht: 0,155 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos
• Gewicht van de verpakking: 0,11 kg
• Type schap: Ophanging

Afmetingen
• Booglengte hoofdband: 320 - 360 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 14,6 x 18 x 4,5 cm
• Gewicht van het product: 0,128 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20178 1
•
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Specificaties
Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Draadloze on-ear-koptelefoon Verlichte oorschelpen, Ouderlijk toezicht via app, Volume beperkt tot 85 dB

* Volume beperkt tot < 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig 
luisteren.

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

http://www.philips.com

