Philips NULL
Draadloze hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten
achterkant
Voor over het oor
Zweet- en waterbestendig

Blijf koel.
Ook al is het superheet.
Verpletter uw persoonlijke records met deze draadloze, zweetbestendige on-earsporthoofdtelefoon. Ze zijn licht en comfortabel en bieden 20 uur afspeeltijd na slechts
één keer te zijn opladen. De oorkussens houden u gefocust wanneer het warm wordt.
20 uur afspeeltijd. Coole oorschelpen.
• 20 uur afspeeltijd
• Koelende oorschelpen. Train hard. Blijf koel
• Opvouwbaar ontwerp. Eenvoudig opbergen
• IPX4, zweet- en waterbestendig
• Snel opladen. 10 minuten opladen voor 2 uur afspelen

TASH402BK

VAN DE SPORTSCHOOL NAAR DE STRAAT
• Ademende oorkussens. Eenvoudig te verwijderen voor reiniging
• Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid
• Slank ontwerp. Opvouwbare oorschelpen
Van workout-afspeellijst naar belangrijk telefoongesprek
• 40 mm neodymium-luidsprekerdrivers
• Gedetailleerd geluid. Goede bas. Geweldige passieve geluidsisolatie
• Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken

TASH402BK/00

Draadloze hoofdtelefoon

40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zweet- en waterbestendig

Specificaties
Geluid
•
•
•
•
•
•
•
•

Magneettype: Neodymium
Spreekspoel: Koper
Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz
Geluidsverbetering: Echoregeling,
Ruisonderdrukking
Impedantie: 32 ohm
Diameter van luidspreker: 40 mm
Diafragma: PET
Type: dynamisch

Connectiviteit

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

Comfort

• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Gesprek in wacht, Oproep
aannemen/beëindigen

Accessoires

• Snelstartgids: Snelstartgids
• USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Vermogen

• Oplaadbaar
• Afspeeltijd muziek: 20 uur

Kenmerken
• Gewicht batterij: 2,5g
• Batterijtype: Li-Polymer

Ontwerp

• Kleur: Zwart

Afmetingen van het product

• Afmetingen van product (B x H x D):
17 x 18 x 4,5 cm
• Gewicht: 0,17 kg

Afmetingen van de verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•

Verpakkingstype: Karton
Aantal producten: 1
Type schap: Beide
Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19,5 x 22,5 x 5 cm
Brutogewicht: 0,28 kg
Nettogewicht: 0,179 kg
Gewicht van de verpakking: 0,101 kg
EAN: 48 95229 10088 6

Omdoos

•
•
•
•
•
•

Aantal consumentenverpakkingen: 3
Omdoos (L x B x H): 22,1 x 17,6 x 24 cm
Brutogewicht: 1,02 kg
Nettogewicht: 0,537 kg
Gewicht van de verpakking: 0,483 kg
GTIN: 1 48 95229 10088 3

•

20 uur afspeeltijd

Met deze hoofdtelefoon kunt u tot wel 20 uur
onafgebroken genieten van uw muziek terwijl u
onderweg bent.

40 mm drivers

Laat uw workout-afspeellijst u naar een hoger niveau
brengen. Perfect afgestemde akoestische
neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen
voor de bas zodat u kunt blijven doorgaan. De
gesloten achterkant zorgt voor een uitstekende
passieve geluidsisolatie. U kunt uw muziek laten
knallen zonder anderen te storen.

Ademende oorkussens.

De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met
verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de
hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens
zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.

Ruis- en echo-onderdrukking

Geen hinderlijke echo meer als u een
telefoongesprek voert. Met de akoestische echoonderdrukking geniet u altijd van een heldere,
ongestoorde verbinding.

Koelende oorschelpen.

De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met
verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de
hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens
zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.

Gedetailleerd geluid.

Maak kennis met een wereld van kristalhelder,
natuurlijk geluid met nauwkeurig afgestelde drivers
van 40 mm. Uw sporthoofdtelefoon is zorgvuldig
ontworpen om te zorgen voor helder, rijkelijk
gedetailleerd, maar natuurlijk geluid – ongeacht de
muziek die u beluistert.

Opvouwbaar ontwerp.

Dankzij de opvouwbare oorschelpen kunt u de
headset eenvoudig opbergen.

IPX4

Deze sporthoofdtelefoon is IPX4-waterbestendig.
Ze zijn bestand tegen spatten uit elke richting en zijn
bestand tegen meer dan een beetje zweet. U kunt zo
hard trainen als u wilt, zelfs als het regent.

Snel opladen.

Als u een extra boost nodig hebt, kunt u na 10
minuten opladen 2 uur meer muziek afspelen.

Gestroomlijnd ontwerp

Het slanke ontwerp ziet er geweldig uit, of u nu een
persoonlijk record wil neerzetten of vrienden
ontmoet na een trainingssessie. Dankzij de
opvouwbare oorschelpen kunt u de headset
eenvoudig opbergen.

Slim koppelen.
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Met de gebruiksvriendelijke knoppen kunt u uw
afspeellijst onderbreken, gesprekken aannemen en
het volume aanpassen. En dat alles zonder uw
smartphone aan te raken. De hoofdtelefoon is klaar
om te koppelen zodra u Bluetooth inschakelt. Nadat
deze is gekoppeld, wordt het laatste gekoppelde
apparaat onthouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

* De werkelijke resultaten kunnen variëren

