
 

 

Philips
Draadloze in-ear-
koptelefoon met hoge 
resolutie

13mm drivers/gesloten 

achterkant

Oortelefoon
Zwart
Nekband

TAPN505BK
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udio met hoge resolutie, draadloos, ANC-nekband
jf geconcentreerd met de draadloze oortelefoon met ruisonderdrukking die tot 14 uur 
peeltijd biedt. Met de lichte nekband hebt u uw oortelefoon altijd bij de hand. Dankzij 
 nieuwste slimme functionaliteit blijft u georganiseerd.

14 uur speeltijd. Of geniet van de stilte.
• Active Noise Canceling. Zonder afleiding
• 14 uur afspeeltijd (9 uur met actieve ruisonderdrukking)
• 13 mm neodymium-luidsprekerdrivers
• Helder geluid. Krachtige bas
• Audio met hoge resolutie. Hoor meer
• Poort voor line-in-kabel om via een kabel te luisteren

Van favoriete afspeellijst tot belangrijk telefoongesprek
• Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken
• Google Assistent. Eenvoudige bediening onderweg
• Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid
• Snel opladen. 5 minuten opladen, 2 uur afspeeltijd

De hele dag comfortabel
• Slanke nekband voor dagelijks comfort, de hele dag. Draaghoes
• Ovale akoestische buis. Comfort en passieve geluidsisolatie



 14 uur afspeeltijd
Wat de dag ook brengt, met deze draadloze 
oordopjes kunt u alles aan. Eén keer opladen duurt 
slechts 2 uur en volledig opgeladen oordopjes bieden 
14 uur afspeeltijd. Als u net wat extra vermogen 
nodig hebt, laadt u ze 5 minuten op. Dan hebt u er 
weer 2 uur extra speeltijd bij.

Muziek. Of stilte.
Puur genieten met Active Noise Canceling. Met een 
druk op de knop sluit u lawaai buiten, bijvoorbeeld 
van de trein of uw drukke kantoor. Als u onderweg 
bent, kunt u naar uw muziek luisteren en tegelijk 
alert blijven op het geluid op straat met behulp van 
de bewustzijnsmodus.

Gedetailleerd geluid.
Beantwoord een oproep, pauzeer uw afspeellijst. En 
dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De 
ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking 
houdt het geluid helder wanneer u praat. Wanneer u 
naar muziek en podcasts luistert, zorgen de perfect 
afgestemde akoestische neodymium-drivers voor 
helder, gedetailleerd geluid.

Audio met hoge resolutie. Hoor meer.
Bent u dol op uw streamingservice met hoge 
resolutie? Hoor meer met deze hoofdtelefoon voor 
Hi-Res Audio. Hij kan hoge frequenties tot 40 kHz 
reproduceren en geeft u meer details wanneer u 
onderweg bent.

Slimme Bluetooth-koppeling
Deze draadloze koptelefoon wordt gekoppeld zodra 
u Bluetooth inschakelt. De koptelefoon onthoudt 
met welk apparaat deze het laatst was gekoppeld.

Slanke nekband
De slanke nekband zit comfortabel om uw nek.

Eenvoudig afstemmen.
Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie 
maten hebt u altijd een perfecte afdichting. De 
flexibele vleugeltips sluiten mooi aan onder uw oor. 
Hoe hard u ook traint, deze sportoortelefoon blijft 
waar u hem nodig hebt.

Hé Google!
Bedien uw telefoon zonder hem op te pakken: vraag 
het gewoon aan Google Assistent. Een simpele druk 
op de knop op de nekband activeert de Assistent. U 
kunt uw agenda laten openen, meldingen van uw 
telefoon laten lezen, bellen of berichten naar 
vrienden verzenden, afspeellijsten beheren en nog 
veel meer.
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Geluid
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 13 mm
• Gevoeligheid: 93 dB
• Frequentiebereik: 7 - 40 000 Hz* 20-20,000 Hz 

(Bluetooth)
• Maximaal ingangsvermogen: 10 mW
• Diafragma: PET
• Magneettype: Neodymium

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 5,0
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Maximumbereik: Maximaal 10 m

Comfort
• Gespreksbeheer: Gesprek in wacht, Schakelen 

tussen 2 gesprekken, Oproep aannemen/
beëindigen, Oproep weigeren

• Volumeregeling

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Vermogen
• Afspeeltijd muziek: 14 uur
• Batterijtype: Li-Polymer
• Stand-bytijd: 160 * uur
• Oplaadtijd: 2 uur

• Spreektijd: 14 u
• Oplaadbaar

Accessoires
• USB-kabel
• Reisetui
• Oorcaps: 3 maten
• Audiokabel: 3,5 mm
• Snelstartgids

Omdoos
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Omdoos (L x B x H): 43,2 x 38,3 x 24,7 cm
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Brutogewicht: 7,93 kg
• Nettogewicht: 0,816 kg
• Gewicht van de verpakking: 7,114 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17 x 22 x 3 cm
• EAN: 48 95229 10185 2
• Aantal producten: 1
• Brutogewicht: 0,26 kg
• Nettogewicht: 0,034 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,226 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•

Specificaties
Draadloze in-ear-koptelefoon met hoge resolutie
13mm drivers/gesloten achterkant Oortelefoon, Zwart, Nekband
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