
 

 

Philips
Trådlösa hörlurar

6 mm element/sluten baksida
In-ear
6 timmars speltid

TASN503BK
Träna smartare.

I alla väder.
Hitta din intensitet med dessa vattentäta trådlösa in-ear-sporthörlurar. Pulsmätaren 
hjälper dig att få ut mesta möjliga av varje träningspass. 6 timmars speltid och kraftfullt ljud 
tar dig till nästa nivå.

Från gymmet till gatan
• Tre utbytbara proppar för en perfekt passform i örat
• Mjuka gummitäckta vingspetsar. Säker och bekväm

Från träningsspellista till viktiga samtal
• Smart ihopparning. Hitta Bluetooth-enheten automatiskt
• Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud
• Användarvänlig knappkontroll
• 6 mm akustiska neodymelement
• Detaljerat ljud. Bra ljud. Fantastisk passiv brusreducering.

6 timmars speltid. Pulsmätare.
• Inbyggd pulsmätare.
• 6 timmars speltid när du mäter pulsen
• IPX5-vattentät. Vattentät och svettsäker
• Snabbladdning. Ladda i 15 minuter, träna i ytterligare en timme



 Tre utbytbara proppar
Tre storlekar på de utbytbara gummipropparna ger 
perfekt passform.

Sex timmars speltid
Spring snabbare. Hoppa högre. Sparka hårdare. Du 
får 6 timmars speltid även när du mäter pulsen. En 
laddning tar 2 timmar.

Brus- och ekoreducering
Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. 
Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar 
och störningsfri anslutning.

Inbyggd pulsmätare.
Registrera pulsen med den inbyggda pulsmätaren. En 
sensor i öronsnäckan registrerar din puls med 
precision. Du vet när du ska köra hårdare och när du 
ska vila så att du får bästa möjliga resultat från varje 
träningspass. Kompatibel med öppna fitnessappar.

IPX5-vattentät.
De här sporthörlurarna har IPX5-klassning, vilket 
innebär att de är spolsäkra. Svettas mycket, träna när 
det regnar eller bär dem i duschen.

Smart ihopparning.
Med de användarvänliga knapparna kan du pausa din 
spellista, ta emot samtal och ändra volym. Allt utan 
att röra vid din smarttelefon. Hörlurarna är redo att 
paras ihop så fort du slår på Bluetooth. När de är 
ihopparade kommer de ihåg den sista enheten de 
parades ihop med.

Mjuka gummerade vingspetsar.
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.

Användarvänlig knappkontroll
Användarvänlig knapp gör det lätt för barn att ta 
emot ett samtal, hoppa över ett spår eller pausa det 
de lyssnar på. Allt utan att röra vid smarttelefonen. 
Volymknapparna längst ned på öronsnäckan är lätta 
att nå, och det är även LED-lampsknappen.

Detaljerat ljud. Bra ljud.
Koppla in dig till en värld full av kristallklart och 
naturligt ljud med exakt inställda 6 mm-element. 
Dina sporthörlurar är omsorgsfullt utformade för att 
ge ett skarpt och detaljerat, men ändå naturligt, ljud, 
oavsett vad du lyssnar på för musik.
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Design
• Färg: Svart

Ljud
• Akustiskt system: Stängd
• Magnettyp: NdFeB
• Impedans: 16 ohm
• Högtalardiameter: 6 mm
• Känslighet: 95 dB
• Membran: PET
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz

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

Bekvämlighet
• Volymkontroll
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa 

samtal
• Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Parkerat 

samtal, Avvisa samtal

Tillbehör
• USB-kabel
• Gummiproppar: Tre storlekar
• Snabbstartguide

Effekt
• Batterityp: Litiumpolymer
• Laddningsbar
• Standby-tid: 100 timmar

• Samtalstid: 6 timmar
• Uppspelningstid för musik: 6 tim

Förpackningens mått
• EAN: 48 95229 10086 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 15 x 3,5 cm
• Bruttovikt: 0,069 kg
• Nettovikt: 0,0225 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Taravikt: 0,0465 kg

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,255 kg
• GTIN: 2 48 95229 10086 6
• Inre kartong (L x B x H): 11,5 x 10,3 x 16,2 cm
• Nettovikt: 0,0675 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 0,1875 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 2,34 kg
• GTIN: 1 48 95229 10086 9
• Yttre kartong (L x B x H): 24,8 x 22,1 x 34,5 cm
• Nettovikt: 0,54 kg
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Taravikt: 1,8 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 8 x 8 x 3 cm
• Vikt: 0,0145 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20053 1
•

Specifikationer
Trådlösa hörlurar
6 mm element/sluten baksida In-ear, 6 timmars speltid
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