
 

 

Philips
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner

Elementer på 40 mm / lukket 

bakside

Over øret

TAPH802BK

S
T
Ua
be
me
tilig design. 30 timers avspillingstid.
rådløse hodetelefoner med høyoppløselig lyd
nsett hva du gjør i løpet av uken, gjør disse trådløse hodetelefonene pendlingen mer 
hagelig, med balansert og detaljert lyd og opptil 30 timers avspillingstid. Hvis du trenger 
r, kan du lade dem opp raskt og få mellom to og seks timer med ekstra kraft

Føles bra ut. Ser bra ut. Lang avspillingstid
• Alle turer. Opptil 30 timers avspillingstid.
• 40 mm akustiske neodymdrivere
• Fleksibel design
• Detaljert lyd. Kraftig bass
• Perfekt justert komfort

Fra fokusspillelisten til et viktig anrop
• Rask lading. Lad i fem minutter og få to timers spilletid
• Hurtiglading. Lad i 15 minutter og få seks timers spilletid
• Innebygd mikrofon med ekkokansellering for klar lyd
• Flerfunksjonsknapp. Kontroller musikk og samtaler enkelt

Elsk det du hører
• Glimrende passiv støyisolering. Bli oppslukt
• Port for linjeinngangskabel til kablet lytting
• Høyoppløselig lyd. Hør alle detaljene



 30 timers avspillingstid
Uke inn og uke ut tåler disse hodetelefonene de 
mest krevende pendlerforholdene. En opplading tar 
bare 1,5 timer og gir deg 30 timers avspillingstid eller 
taletid. To nivåer av hurtiglading¡ ªRapid Charge og 
Quick Charge¡ ªgir deg to eller seks timer ekstra 
avspillingstid. Slik at du kan fortsette å lytte mandag 
til fredag og videre.

Detaljert lyd. Kraftig bass
Perfekt justerte akustiske neodymdrivere gir dyp 
bass og tydelige mellomtonefrekvenser

Forskjellig sammenleggbar design
Disse trådløse hodetelefonene har myke øreputer 
som kan legges sammen i to oppsett. Du kan brette 
dem helt flatt, noe som er perfekt til kontorskuffen. 
Eller du kan brette dem flatt og innover for å lage en 
kompakt pakke som passer i jakkelommer og vesker.

Hurtiglading.
To nivåer av hurtiglading,¡ªrask lading og 
hurtiglading,¡ªgir deg to eller seks timers ekstra 
avspillingstid. Slik at du kan fortsette å lytte fra 
mandag til fredag og utover.

Rask lading.
Hvis du trenger enda mer kraft, kan du bare lade i 
fem minutter mer for to timers spilletid til.

Støy- og ekkoundertrykking
Nå slipper du irriterende ekko når du snakker i 
telefonen. Med vår funksjon for undertrykking av 
akustisk ekko får du alltid klar, uforstyrret 
forbindelse.

Multifunksjonsknapp.
Enkel betjening av musikk og samtaler via 
multifunksjonsknappen. Liker du ikke sangen som 
spilles? Hopp over den med et langt trykk. Vil du 
avvise et anrop og fortsette å lytte? Det fikser du 
med et knappetrykk.

Glatt og justerbart hodebånd
Myke øreputer dekker hele øret og lager en 
forsegling som passivt isolerer mot ekstern støy. 
Hodebåndet er lett, enkelt å justere og glatt: Det er 
umulig å vikle hodetelefonene inn i håret.

Passiv støyisolering
med en forsegling som passivt isolerer ekstern støy.

Høyoppløselig lyd
Avslappende piano. Intens rock. Uansett hva du liker, 
får hodetelefonene med høyoppløselig lyd deg til å 
føle hver tone. Når de har kablet tilkobling til en 
høyoppløselig kilde, får du hele fordelen med tapsfri 
lyd som er tatt opp med en høyere 
samplingsfrekvens enn CD-er, for en strålende 
livaktig ytelse.
TAPH802BK/00

Høydepunkter

* Faktiske resultater kan variere
Utgivelsesdato  
2022-04-17

Versjon: 7.2.5

12 NC: 8670 001 62449
EAN: 48 95229 10189 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
eiere.

www.philips.com
Utforming
• Farge: Svart

Tilbehør
• USB-kabel
• Lydkabel

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-versjon: 4,2
• Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m

Anvendelighet
• Volumkontroll
• Samtalestyring: Samtale på venting, Veksle mellom 

to samtaler, Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, 
Bytt mellom samtale og musikk

Drift
• Batteritype: LI-Polymer
• Avspillingstid for musikk: 30 t
• Oppladbar
• Standby-tid: 200* t
• Taletid: 30* timer

Lyd
• Akustisk system: Lukket

• Membran: PET
• Frekvensområde: 7–40 000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Magnettype: Neodym
• Maksimal inngangseffekt: 30 mW
• Følsomhet: 98 dB
• Høyttalerdiameter: 40 mm

Mål, emballasje
• EAN: 48 95229 10189 0
• Emballasjemål (B x H x D): 21,5 x 25 x 7 cm
• Antallet produkter som følger med: 1
• Bruttovekt: 0,588 kg
• Nettovekt: 0,26 kg
• Taravekt: 0,328 kg

Ytre eske
• GTIN: 1 48 95229 10189 7
• Yttereske (L x B x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Antall kundepakker: 3
• Bruttovekt: 2,187 kg
• Nettovekt: 0,78 kg
• Taravekt: 1,407 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20046 3
•
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