
 

 

Philips
Trådlösa in-ear-hörlurar 
med Hi-Res Audio

13 mm högtalarelement/sluten 

baksida

In-ear
Svart
Nackrem

TAPN505BK
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rådlös ANC-nackrem med högupplöst ljud
håll fokus med de trådlösa brusreducerande in-ear-hörlurarna som ger dig upp till 14 
mars speltid. Den lätt nackremmen gör det enkelt att hålla hörlurarna nära. De senaste 
arta funktionerna ser till att du är organiserad.

14 timmars speltid. Eller njut av tystnaden.
• Aktiv brusreducering. Inget som stör
• 14 timmars speltid (9 timmar med aktiv brusreducering)
• 13 mm akustiska neodymelement
• Detaljerat ljud. Kraftfull bas
• Hi-Res Audio. Hör mer
• Line-in-kabelport för sladdanslutet lyssnande

Från spellista med fokus till viktiga samtal
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt
• Google-assistent. Hantera ditt liv i rörelse
• Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud
• Snabbladdning. Ladda i 5 minuter och få 2 timmars speltid

Bekväma hela dagen
• Tunn nackrem som sitter bekvämt hela dagen. Fodral
• Ovalt akustiskt rör. Bekväm och passiv brusreducering



 14 timmars speltid
Oavsett hur din dag ser ut klarar de här trådlösa in-
ear-hörlurarna allt. En laddning tar bara 2 timmar, 
och ger dig 14 timmars speltid. Om du behöver kraft 
snabbt ger 5 minuters laddning dig ytterligare 2 
timmars speltid.

Musik. Eller tystnad.
Lämna allt bakom dig med aktiv brusreducering. 
Stäng av ljudet från ett tåg eller ett livligt kontor med 
en knapptryckning. Om du är på språng kan du lyssna 
på musik och hålla koll på ljudet från gatan i 
medvetenhetsläget.

Detaljerat ljud.
Ta emot ett samtal, pausa spellistan. Alla utan att 
röra vid din smartphone. Den inbyggda mikrofonen 
med ekoreducering gör att ljudet blir tydligt när du 
pratar. När du lyssnar på musik och poddsändningar 
levererar perfekt inställda akustiska neodymelement 
ett klart och detaljerat ljud.

Hi-Res Audio. Hör mer.
Älskar du din strömningstjänst med hög upplösning? 
Hör mer med de här Hi-Res Audio-hörlurarna. De 
kan återge höga frekvenser på upp till 40 kHz och ger 
dig fler detaljer när du är på språng.

Smart Bluetooth-parning
De här trådlösa hörlurarna är redo att paras ihop så 
fort du slår på Bluetooth. När de har parats ihop 
minns de den sista enheten de parades ihop med.

Tunn nackrem
Den smala nackremmen sitter bekvämt bakom 
nacken.

Finjustera enkelt.
Tre storlekar på de utbytbara gummipropparna ger 
perfekt passform. Flexibla vingspetsar sitter säkert i 
örat. Oavsett hur hårt du tränar sitter de här 
sporthörlurarna på plats där du behöver dem.

Hej Google!
Hantera ditt liv utan att ta fram telefonen: fråga bara 
Google-assistenten. En lång (2 sek.) knapptryckning 
på hörselkåpan aktiverar assistenten. Du kan be den 
att öppna kalendern, läsa aviseringar från telefonen, 
ringa eller skicka meddelanden till vänner, hantera 
spellistor och mycket mer.
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Ljud
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 13 mm
• Känslighet: 93 dB
• Frekvensomfång: 7–40 000 Hz* 20–20 000 Hz 

(Bluetooth)
• Maximal ineffekt: 10 mW
• Membran: PET
• Magnettyp: Neodymium

Anslutningar
• Bluetooth-version: 5.0
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Maximal räckvidd: Upp till 10 m

Bekvämlighet
• Samtalshantering: Parkerat samtal, Växla mellan två 

samtal, Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal
• Volymkontroll

Design
• Färg: Svart

Effekt
• Uppspelningstid för musik: 14 tim
• Batterityp: Litiumpolymer
• Standby-tid: 160* timmar
• Laddningstid: 2 tim

• Samtalstid: 14 timmar
• Laddningsbar

Tillbehör
• USB-kabel
• Resefodral
• Gummiproppar: Tre storlekar
• Ljudkabel: 3,5 mm
• Snabbstartguide

Yttre kartong
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Yttre kartong (L x B x H): 43,2 x 38,3 x 24,7 cm
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Bruttovikt: 7,93 kg
• Nettovikt: 0,816 kg
• Taravikt: 7,114 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 17 x 22 x 3 cm
• EAN: 48 95229 10185 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Bruttovikt: 0,26 kg
• Nettovikt: 0,034 kg
• Taravikt: 0,226 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•
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