
 

 

Philips
Draadloze hoofdtelefoon

Drivers van 6 mm/gesloten 

achterzijde

Oortelefoon
Afspeelduur: 6 uur

TASN503BK
Train slimmer.

In alle weersomstandigheden.
Vind uw tempo met deze waterbestendige, draadloze sportoortelefoon. De 
hartslagmeter helpt u om de beste resultaten te behalen tijdens uw trainingssessie. 6 uur 
afspeeltijd en een krachtig geluid helpen u naar het volgende niveau.

VAN DE SPORTSCHOOL NAAR DE STRAAT
• Drie verwisselbare oordopjes voor een perfecte pasvorm in het oor
• Zachte rubberen vleugeltips. Stevig en comfortabel

Van workout-afspeellijst naar belangrijk telefoongesprek
• Slimme koppeling. Uw Bluetooth-apparaat automatisch zoeken
• Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid
• Gebruiksvriendelijke knopbediening
• 6 mm neodymium-luidsprekerdrivers
• Gedetailleerd geluid. Prachtig geluid. Geweldige passieve geluidsisolatie.

6 uur afspeeltijd. Hartslagmeter.
• Ingebouwde hartslagmeter.
• 6 uur afspeeltijd tijdens monitoring
• IPX5-waterbestendig. Bestand tegen water en zweet
• Snel opladen. Laad in 15 minuten op, train een uur extra



 Drie verwisselbare oordopjes
Dankzij de verwisselbare rubberen oordopjes in drie 
maten hebt u altijd een perfecte afdichting.

6 uur afspeeltijd
Ren sneller. Spring hoger. Trap harder. U krijgt 6 uur 
afspeeltijd, zelfs tijdens het meten van uw hartslag. 
Opladen duurt 2 uur.

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

Ingebouwde hartslagmeter.
Volg uw hartslag met de ingebouwde monitor. Een 
sensor in het oordopje volgt uw hartslag nauwgezet. 
U weet wanneer u kunt pushen en wanneer u moet 
rusten, zodat u de best mogelijke resultaten uit elke 
training kunt halen. Compatibel met open fitness-
tracking apps.

IPX5-waterbestendig.
Deze sporthoofdtelefoon heeft een IPX5-
waterbestendigheid, wat betekent dat hij bestand is 
tegen langdurig weken. Zweet hard, train in de regen 
en draag hem zelfs onder de douche.

Slim koppelen.
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.

Zachte rubberen vleugeltips.
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.

Gebruiksvriendelijke knopbediening
Met de gebruiksvriendelijke knop kunnen kinderen 
eenvoudig bellen, nummers overslaan of pauzeren 
waar ze naar luisteren. En dat alles zonder de 
smartphone aan te raken. De volumeknoppen aan de 
onderkant van de oorschelp zijn gemakkelijk te 
bereiken, evenals de LED-knop.

Gedetailleerd geluid. Prachtig geluid.
Maak kennis met een wereld van kristalhelder, 
natuurlijk geluid met nauwkeurig afgestelde drivers 
van 6mm. Uw sporthoofdtelefoon is zorgvuldig 
ontworpen om te zorgen voor helder, rijkelijk 
gedetailleerd, maar natuurlijk geluid – ongeacht de 
muziek die u beluistert.
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Ontwerp
• Kleur: Zwart

Geluid
• Akoestisch systeem: Gesloten
• Magneettype: NdFeB
• Impedantie: 16 ohm
• Diameter van luidspreker: 6 mm
• Gevoeligheid: 95 dB
• Diafragma: PET
• Frequentiebereik: 20 - 20 000 Hz

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

Comfort
• Volumeregeling
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Oproep weigeren
• Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, 

Gesprek in wacht, Oproep weigeren

Accessoires
• USB-kabel
• Oorcaps: 3 maten
• Snelstartgids

Vermogen
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadbaar
• Stand-bytijd: 100 uur

• Spreektijd: 6 uur
• Afspeeltijd muziek: 6 uur

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 48 95229 10086 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,069 kg
• Nettogewicht: 0,0225 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,0465 kg

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,255 kg
• GTIN: 2 48 95229 10086 6
• Binnendoos (L x B x H): 11,5 x 10,3 x 16,2 cm
• Nettogewicht: 0,0675 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Gewicht van de verpakking: 0,1875 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 2,34 kg
• GTIN: 1 48 95229 10086 9
• Omdoos (L x B x H): 24,8 x 22,1 x 34,5 cm
• Nettogewicht: 0,54 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Gewicht van de verpakking: 1,8 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

8,0 x 8,0 x 3 cm
• Gewicht: 0,0145 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20053 1
•

Specificaties
Draadloze hoofdtelefoon
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde Oortelefoon, Afspeelduur: 6 uur

http://www.philips.com

