
 

 

Philips
Trådlösa on-ear-hörlurar 
för barn

Trådlösa on-ear-hörlurar
Öronkåpor som tänds
Appbaserad föräldrakontroll
Begränsad volym < 85 dB

TAK4206PK
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De
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sty
ärgstarka och iögonfallande
 lyser upp sin egen stil med de här robusta, flexibla on-ear-hörlurarna! Paneler i 

onkåporna tänds i färgstarka färger och volymen är begränsad till 85 dB. Föräldrar kan 
ra volymen och speltiden via Philips Headphones-appen.

Roliga. Läckra. Säkra för unga öron.
• Inga sladdar, inget trassel. 28 timmars speltid
• Volymen är begränsad till 85 dB*
• Alltid säkra, alltid roliga. Föräldrakontroller
• Läckra, färgglada paneler i öronkåporna

Spelar där du leker
• Barnvänlig komfort
• Enkel kontroll. Från musik till samtal
• Klart ljud från 32 mm-element

Redo för dig
• Enkel förvaring. Vikbar och kompakt design
• Kompatibel med en ljudkabel (3,5 mm-uttag)
• Anpassad ljudkontroll med mera. Philips Headphones-app



 28 timmars speltid
Barn kommer att älska de här trådlösa on-ear-
hörlurarna, från resor till skärmtid och läxor! De får 
28 timmars speltid med en laddning och en fullständig 
laddning tar två timmar. En snabb 15-minuters 
laddning ger 2 timmars extra speltid.

Föräldrakontroller
De här hörlurarna är särskilt utformade för att 
skydda unga öron och har 32 mm-element som har 
begränsats till 85 dB. Föräldrar kan även ställa in 
maximal volym och gränser för speltid i appen Philips 
Headphones. Du kan slappna av medan de har roligt.

Öronkåpor som tänds
Öronsnäckorna har paneler som tänds för en extra 
cool stil. Det finns fyra varianter att välja bland: röda 
lampor, gröna lampor, blå lampor eller en blandning 
av alla tre! Tryck sedan bara på knappen på 
öronsnäckan för att gå igenom ljusalternativen.

Barnvänlig komfort
Mjuka öronkuddar och en mjuk vaddering på 
huvudbandet gör att det sitter behagligt på barnens 
huvud oavsett om de lyssnar på musik eller tittar på 
YouTube. Det flexibla huvudbandet kan enkelt 
justeras.

Enkel kontroll
Knappar gör det enkelt för barn att styra musik och 
samtal utan hjälp. Hörlurarna är redo att paras ihop 
så fort du slår på Bluetooth. När de har parats ihop 
minns de den senaste enheten de parades ihop med.

Enkel förvaring
De här trådlösa on-ear-hörlurarna för barn har en 
smart design som kan vikas ihop i två riktningar. Du 
kan vika ihop dem så att de blir platta, perfekt för 
förvaring i en byrålåda. Eller kan du vika ihop dem 
inåt och skapa ett kompakt paket som passar i 
jackfickor och väskor.

Ljudport (3,5 mm-uttag)
Med 3,5 mm-ljudporten kan barnen ansluta 
hörlurarna direkt till sin smartphone eller konsol.

Philips Headphones-app
Med Philips Headphones-appen kan du ställa in 
volymgränser och du kan även begränsa speltiden 
per dag eller per vecka. Ett röstmeddelande varnar 
barnet om tidsgränsen har nåtts, och appen kan 
automatiskt sänka volymen om den blir för hög.
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Funktioner

* Volymen är begränsad till < 85 dB i enlighet med standarden EN 
50332 för säkert lyssnande.

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 
på användningsförhållanden.
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Ljud
• Impedans: 32 ohm
• Högtalardiameter: 32 mm
• Känslighet: 83 dB (1 000 Hz)
• Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Högtalar-typ: Dynamisk

Telekommunikation
• Mikrofon för samtal: 1 mikrofon

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Codec som stöds: SBC
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Typ av trådlös överföring: Bluetooth
• Hörlursuttag: 3,5 mm
• Trådlös

Bekvämlighet
• Philips Headphones-appsupport
• Det går att uppdatera inbyggd programvara
• Typ av kontroller: Knapp
• Volymbegränsning (max 85 dB)
• Volymkontroll

Design
• Färg: Rosa
• Ihopvikbara: Platt/inåt
• Bärstil: Hörlurar med huvudband
• Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
• Öronpassform: On-ear
• Kåptyp: Sluten baksida

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 28 tim
• Samtalstid: 25 timmar

• Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
• Batterikapacitet (hörlurar): 240 mAh
• Laddningstid: 2 tim
• Snabb uppladdning: 15 min för 2 timmar
• Antal batterier: 1 st
• Batterivikt (total): 5,4 g
• Laddningsbar

Tillbehör
• Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
• Snabbstartguide

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 48 95229 11755 3
• Bruttovikt: 1,003 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 21,3 x 17 x 24 cm
• Nettovikt: 0,465 kg
• Taravikt: 0,538 kg

Förpackningens mått
• EAN: 48 95229 11755 6
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Bruttovikt: 0,265 kg
• Nettovikt: 0,155 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Förpackning
• Taravikt: 0,11 kg
• Typ av hyllplacering: Hängande

Mått
• Huvudbågens längd: 320–360 mm
• Produktmått (B x D x H): 14,6 x 18 x 4,5 cm
• Produktvikt: 0,128 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20177 4
•

Specifikationer
Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Trådlösa on-ear-hörlurar Öronkåpor som tänds, Appbaserad föräldrakontroll, Begränsad volym < 85 dB
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